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ترحب جملة ريا�ض الزهراء مب�ساهمات القارئات العزيزات على �أن ال تكون امل�ساهمة قد ن�شرت يف جملة �أو �صحيفة �أخرى �أو موقع الكرتوين و�أن ال تزيد على
( )250 -200كلمة علم ًا �أنّ امل�ساهمات تخ�ضع للتدقيق وللمجلة احلق يف احلذف �أو التغيري وال ُتعاد املواد التي تر�سل �إىل املجلة �سواء نُ�شرت �أم مل ُتن�شر.

ملكة العدد

الح ِّر ُ
ية الزَّا ِئ َف ُة
ُ

ك ّل الأديان ال�سماوية نادت با ّتباع الف�ضيلة وترك الرذيلة ،و�آخر هذه الأديان
ال�سماوية هو الدين الإ�سالمي؛ �إذ حر�ص -عن طريق القر�آن الكرمي وهو
كالم اهلل ول�سان خامت الأنبياء حم ّمد والأئمة الأطهار -على ا ّتباع
ف�ضائل كثرية وترك الرذائل ومنها احلياء الذي ي�ؤثر كثري ًا يف بناء املجتمع.
احلياء مكرمة �أخالقية عظيمة؛ فيه اخلري ك ّله� ،إذ قال الر�سول الكرمي:
دين ُخ ُلق ًا ،و�إنّ ُخ ُل َق الإ�سالم ا َ
حل َيا ُء"( .)1فهو لبا�س التقوى وبذر
"�إنَّ لكل ٍ
اخلري و�أ�صل العقل ،وهو من الإميان وهو �أن ال تقول �أن تعمل عم ًال تعلم
�أنّ اهلل ال ير�ضى عنه وكذلك ر�سوله والأئمة الأطهار ،وهو انح�صار
النف�س وانفعالها من ارتكاب املح ّرمات ال�شرعية والعقلية والعادية حذر ًا من
الذم واللوم.
احلياء من الإميان ف َمنْ ال حياء له ،ال �إميان له ،ونهاية احلياء ذوبان القلب؛
لأ ّنه يعلم �أنّ اهلل تعاىل مراقبه وهو يف ك ّل حاالته فيبتعد عن الذنوب واملعا�صي
حيا ًء من اهلل تعاىل.
واحلياء �أن يعف الإن�سان نف�سه عن املعا�صي حتى يف اخللوات حيا ًء من نف�سه
ومن اهلل تعاىل ،ف َمنْ عمل يف ال�سر عم ًال ي�ستحي منه يف العالنية فلي�س لنف�سه
نف�س ِك")2(.
عليْ �" :أح َ�سنُ احليا ِء ا�ستحيا�ؤك من ِ
عنده قدر ،عن الإمام ّ
واحلياء من النا�س ِّ
بكف الأذى عنهم وترك املجاهرة بالقبيح فال خري فيمن
ال ي�ستحي ،و ُي َذ ْم فيه جوانب عديدة منها :احلياء يف طلب الرزق ،واحلياء يف
ال�س�ؤال عن �أحكام الدين ،واحلياء يف قول احلق.
ونالحظ على �أر�ض الواقع �أنّ احلياء بد�أ ُي�سلخ من املجتمع بدعوى احلرية،
ف�إذا مل يوجد حياء ال توجد حياة ويكون املجتمع كالغابة التي ي�أكل بع�ضها
بع�ض ًا.

فاملجتمع يحتاج �إىل ح�صانة ب�أن يكون �أقرب �إىل الإن�سانية يرحم بع�ضه
ويتم�سك بالعفة واحلجاب عن
بع�ض ًا ،وله درع ح�صني ،يبتعد عن الرذائل ّ
املح ّرمات ،وتكون هناك حدود للحريات بحيث ال ت�ؤثر يف �سالمة املجتمع ككل
وال ت�ضر ب�أفراده.
ذلك �أنَّ جمتمعنا جمتمع �إ�سالمي �أ�صيل له تاريخ وح�ضارة وتراث �ضخم،
يحرتم املر�أة كما �أمر الدين ويكرمها خا�صة تلك التي قدّمت القرابني ،ور ّبت
و�ضحت ب�أغلى ما متلك من �أجلهم ،وهناك �أخوات �ضحني بالإخوة
الأبطالّ ،
والآباء الأعزاء يف �سبيل الوطن ،وه�ؤالء هم ال�شرف وهم احلياء وه�ؤالء هم
ح�صنوا �أنف�سهم من الرذائل انطالق ًا من �إميانهم القوي باهلل� سعي ًا
من ّ
ملر�ضاة اهلل تعاىل.
واع يبني البلد ،يعرف ما له وما عليه ،يتثقف
علينا �أن نهتم برتبية جيل ٍ
باحلياء لتنت�صر الف�ضيلة بحيائها وع ّفتها و�شجاعتها ،وت�سمو برفعتها يف
املجتمع الذي الب ّد �أن يحافظ على هويته و�سمعته وك ّل ما يحفظ كرامته.
...................................
ميزان احلكمة :ج� ،2ص.368
()1
ميزان احلكمة :ج� ،1ص.719
()2
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نوراألحاكم
لك ,لرت�سلي لها ما يجول يف خاطرك
ها هي جملة ريا�ض الزهراء hتفتح �آفاقها ِ
من �أ�سئلة فقهية لتجيب عنها وفق فتاوى �سماحة املرجع الديني الأعلى �آية
اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين:K
المقدسة
العباسية
الدينية في العتبة
قسم الشؤون
ّ
ّ
ّ

َع َم ُل ال َم ْرأ ِة

الموسوي (دام توفيقه)
السيد محمد
ّ
ّ

قال تعاىلَ  :ل َن ْ�س ِقي َحتَّى ُي ْ�ص ِد َر ال ِّر َعا ُء َو�أَ ُبو َنا َ�ش ْي ٌخ َك ِبري/
(الق�ص�ص)23:
بعد �أن دخل بطل التوحيد �إىل مدين وجد جمموعة من الرجال
الأ�شداء يتزاحمون فيما بينهم ك ّل واحد منهم ُيحاول �أن ي�سقي
�أنعامه و�أغنامه قبل الآخر ،ثم وجد وعلى جهة منعزلة عن هذا
امل�شهد ابنتني عفيفتني تذودان بنف�سيهما عن االختالط وتذودان
�أغنامهما عن ال�ضياع ،ولغرابة املوقف وحراجته جاء �إليهما
معزل ،وعدم �سقيهما
لي�ستفهم عن �سبب خروجهما ووقوفهما يف ٍ
الأغنام ثم االن�سحاب؟ فقال :ما خطبكما؟ فقالتا له :ال ن�سقي
الأغنام وال نختلط بالرجال الأجانب � ّإل بعد �أن ي�صدر جميع
الرعاء ،ونحن هكذا ك ّل يوم نخرج للعمل وجنل�س هنا من ال�صباح
حتى ين�صرف اجلميع ثم ن�ستقي املاء ،وكان من حق هذا ال�شاب
�أن يقول :وملاذا �أنتم تقومون بهذا العمل� ،ألي�س عندكم �أب� ،ألي�س
عندكم �أخ؟ ولكن الفطنة والذكاء مل متهل هذا ال�شاب �أن ي�س�أل
حتى قلن له :ال ت�ستغرب ونحن بنات �ضعيفات ونقوم بهذا العمل
ال�شاق فما خروجنا � ّإل لل�ضرورة ،ف�أبونا �شيخ كبري ال يقوى على
هذا العمل ولي�س عندنا رجل ّ
يتول هذه امله ّمة.
فهنا طفحت غريته و�أزاح الرجال وا�ستقى املاء لهنّ ثم �آوى �إىل
الظل ،قال تعاىلُ .. :ث َّم َت َو َّل �إِ َل ِّ
الظ ِّل َف َق َال َر ِّب �إِ ِّن لِ َا �أَ ْن َز ْلتَ
�إِ َ َّ
ل ِمنْ َخ ْ ٍي َف ِق ٌري( /الق�ص�ص.)24:
ً
ف�سالم على َمنْ ا�صطنعه اهلل تعاىل لنف�سه ،واخت�صه كليما دون
بر ّيته.

ِل
َع َم ُل ال َم ْرأ ِة خَارِ َج ال َم ْنز ِ
ال�س�ؤال :ما ر�أيكم يف عمل املر�أة يف ال�شركات التي يكرث فيها ال�شباب
واختالطها معهم (�أي احلديث معهم )..يف خمتلف املوا�ضيع �سواء يف العمل
�أو خارج العمل؟
ّ
ّ
اجلواب :يجوز مع الأمن من الوقوع يف احلرام و�إل فيجب �أن تتجنب االختالط.
ال�س�ؤال :ما هو احلكم ال�شرعي من عمل املر�أة املعي�شي؟
اجلواب :هي غري ممنوعة من ذلك �إذا مل يتناف مع التزاماتها ال�شرعية ،بل ّربا يجب
كما �إذا تو ّقف عليه ت�أمني نفقة نف�سها �أو نفقة من جتب نفقته عليها ك�أوالدها مع فقد
الأب واجلد على ما هو امل�شهور بني الفقهاء ر�ضوان اهلل عليهم.
ً
ِّ
ال�س�ؤال :لو ر�أى الزوج �أنّ عمل املر�أة يف اخلارج �سوف ي�ؤثر �سلبا يف واجباتها
داخل البيت ،فهل يحق له منعها من العمل؟
اجلواب :خروج الزوجة من بيتها للعمل �أو لأي غر�ض �آخر �إذا مل يكن مبوافقة الزوج
فهو حرام و�إن مل يكن منافي ًا لأداء واجباتها البيتية ـ كح�ضانة طفلها ـ ف�ض ًال ع ّما �إذا
كانت كذلك ،علم ًا �أنه لي�س من واجب املر�أة يف بيت زوجها القيام بخدمته وحوائجه
التي ال تتع ّلق باال�ستمتاعات الزوجية ـ كالطبخ والتنظيف ـ � ّإل �إذا كان له �شرط عليها
بهذا اخل�صو�ص.
ال�س�ؤال :ما حكم عمل املر�أة يف جمال الطب؟
اجلواب :يجوز مع مراعاة �أحكام ال�شرع.
امل�صدر :موقع مكتب �سماحة املرجع الديني الأعلى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين
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عقادئ

َع ِظ ْي ٌم
االعِتقَا ُد بِالبَ َدا ِء َت ْنزِ ْي ٌه ِ
ْ
هلل َوت ْ
تغي العزم
البداء لغة :الظهور بعد اخلفاء� .أي ّ
أمر كان خافي ًا ،فيكون من�ش�أ
وتبدّله ب�سبب ظهور � ٍ
وتغيه هو اجلهل مبا كان خافي ًا من
تبدّل العزم ّ
جه ٍة ومنطلق ًا من الندامة من جه ٍة �أخرى .والبداء
بهذا املعنى ي�ستحيل على اهلل �سبحانه ال�ستلزامه
حدوث علمه ب�شيء بعد جهله به ،و�إمنا �أطلق
هذا اللفظ من باب امل�شاكلة يف الت�سمية لي�س � ّإل
كن�سبة الكيد �إليه �سبحانه يف�ِ  :إ َّنه ُْم َي ِكيدُونَ َك ْيدًا
َ و�أَ ِكي ُد َك ْيدًا( /الطارق)16 ،15 :
وقد وقع خمالفو �أهل البيت يف خط�أٍ لطاملا وقعوا
به يف امل�سائل اخلالفية وهو عدم حتريرهم ملحل
النزاع ،فهم ن�سبوا �إىل الإمامية االعتقاد بالبداء
مبعناه اللغوي املتقدِّ م ،على حني �أنّ الإمامية ُت ِّنزه
اهلل عن هذا املعنى وتعتقد بالبداء مبعناه
اال�صطالحي ،وهو تغيري م�صري الإن�سان وما
ُق ِد َر له ب�سبب قيامه ب�أعمال �صاحلة �أو طاحلة.
قال تعاىلْ َ  :ي ُحوا ُ
اهلل َما َي َ�شا ُء َو ُي ْث ِبتُ َو ِع ْندَ ُه �أُ ُّم
ا ْل ِك َت ِاب( /الرعد.)39:
وملزيد من التو�ضيح نقول :ينق�سم الق�ضاء من
ٍ
التغي فيه والتبدّل على ق�سمني هما:
حيث �إمكانية ّ
الأول :ق�ضا ٌء حمتوم يف �أم الكتاب وال يقع فيه
البداء.
الثاين :ق�ضا ٌء م�شروط ،ويتحقق ب�شرط تو ّفر
مقت�ضياته وانتفاء موانعه كم�شيئته يف �أنَّ تناول
ال�سم املميت ي�ؤدي �إىل املوت فيما لو مل ُيتبع بتناول

ترياق يبطل مفعول ذلك ال�سم ،ف�إن َ
�شخ�ص
تناول
ٌ
ما ذلك ال�سم فقد انطبق عليه الق�ضاء امل�شروط
تغي الق�ضاء �إىل
وهو موته ،ف�إن تناول الرتياق ّ
عدم موته.
تغي
وتغي الق�ضاء هذا هو البداء ،والق�ضاء الذي ّ
ّ
هو من الق�ضاء امل�شروط �أو املع ّلق� ،أ ّما الق�ضاء
بعدم موته يف املثال فهو من الق�ضاء املحتوم الذي
ال يرد وال يبدّل؛ لعلمه ال�سابق بتناوله الرتياق
بعد ال�سم ،فالبداء من اهلل تعاىل يخت�ص مبا
كان م�شرتط ًا يف التقدير ولي�س هو االنتقال من
عزم �آخر ،و ِكال الق�ضائني يقعان يف
عزم �إىل ٍ
دائرة العلم الإلهي ،بيدَ �أنّ العلم ب�أولهما هو العلم
التغي ،وهو حميط بك ّل �شيء
الذاتي املقدّ�س عن ّ
وك ّل �شيء حا�ض ٌر عنده بذاته .وثانيهما مرتبة من
مراتب علمه الفعلي ومظهر من مظاهره ،وعليه
ف�إذا قيل :بدا هلل يف علمه فمرادهم البداء يف هذا
املظهر)1(.
وبنا ًء على ذلك فاالعتقاد بالبداء مبعناه
اال�صطالحي ال ين�سب اجلهل �إليه �سبحانه ـ كما
يزعم البع�ض ـ والعياذ باهلل؛ ولذا ُروي عن الإمام
ال�صادقَ " :منْ زعم �أنّ اهلل يبدو له يف �شيء
مل يعلمه �أم�س فابر�أوا منه"(.)2
وعنه" :لك ّل �أمر يريده اهلل
فهو يف علمه قبل �أن
ي�صنعه ،ولي�س �شيء

والء قا�سم العبادي /النجف الأ�شرف

يبدو له � ّإل وقد كان يف علمه �أنّ اهلل ال يبدو له
من جهل")3(.
ومن الغريب حق ًا �أنهم يعتقدون بالن�سخ يف
الت�شريع وال يعرت�ضون عليه وال يجدون به �ضري ًا
بينما يعرت�ضون على االعتقاد بالبداء اعرتا�ض ًا
�شديد ًا ،مع �إنّ منزلة البداء يف التكوين كمنزلة
الن�سخ يف الت�شريع!!
وال يقت�صر االعتقاد بالبداء على تنزيهه �سبحانه
من اجلهل فح�سب ،بل هو اعرتاف �صريح ب�أنَّ
العامل حتت �سلطانه وقدرته يف حدوثه وبقائه،
و�إنّ �إرادته نافذ ٌة يف الأ�شياء �أز ًال و�أبد ًا ،ومن ّثم
فهو تنزي ٌه له عن العجز �أي�ض ًا؛ لأنّ االعتقاد ب�أنّ ما
جرى به قلم التقدير كائن ًا ال حمالة ي�ستلزم ن�سبة
العجز �إليه �سبحانه .وقد لعن اهلل اليهود لقولهم
هلل َم ْغ ُلو َل ٌة ُغ َّلتْ
بذلك فقالَ  :و َقا َل ِت ا ْل َيهُو ُد َي ُد ا ِ
�أَ ْي ِدي ِه ْم َو ُل ِع ُنوا ِ َبا َقا ُلوا َب ْل َيدَا ُه َم ْب ُ�س َ
وط َت ِان ُي ْن ِف ُق
َك ْي َف َي َ�شا ُء( /املائدة.)64 :
.........................................
انظر الإلهيات� :ص.583
()1
ميزان احلكمة :ج� ،1ص.240
()2
تف�سري العيا�شي 71/218 :3
()3
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أنوارقرآةين

عبري عبا�س املنظور /الب�صرة

النبي يوسف
قصّ ة
ّ



وقد و�صفها القران ب�أنها �أح�سن
الق�ص�ص ،وحمور هذه الق�صة
هو (القمي�ص) الذي تكرر يف
ثالثة �أحداث مهمة
على مدد زمنية
خمتلفة من
النبي
حياة
ّ

يو�سف وقد
لعب دور ًا مهم ًا يف
�أحداث الق�صة:
يف طفولة يو�سف 
حيث اتخذ �إخوته من قمي�صه
ّ
امللطخ بالدم و�سيلة لأبعاد
يو�سف عن �أبيه يعقوب ورغم
النبي
�أنّ حيلتهم مل ِ
تنطل على ّ
يعقوبّ � إل �أنّ النتيجة كانت
�إبعاد يو�سف عن �أبيه وبيعه
عبد ًا لي�صل بعدها �إىل م�صر،
وهناك تبد�أ املرحلة الثانية
ق�صة يو�سف مع �أحداث
من ّ
و�شخ�صيات جديدة.
يف �شباب يو�سف
عدد 146
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�إذ راودت امر�أة العزيز
ق�صة
يو�سف عن نف�سه يف ّ
مف�صلة وكان القمي�ص �سبب ًا يف
ّ
�إظهار براءة



يو �سف
ورغم ذلك دخل
يو�سف ال�سجن دون ذنب لتبد�أ
الق�صة
مرحلة �أخرى يف هذه ّ
مع �أحداث و�شخ�صيات ت�ؤثرّ
يف �سري الأحداث م�ستقب ًال وهنا
بد�أت عقدة الق�صة.
الظهور الأخري ملحور القمي�ص
ق�صة يو�سف حينما �أعاد
يف ّ

للنبي يعقوب
قمي�صه الب�صر ّ
وجمعه بابنه بعد فراق دام
عقود ،وبه ُختمت الأحداث
الرئي�سة للق�صة.

للبناء الق�ص�صي يف القر�آن الكرمي عنا�صر وحماور
ولطائف ودالالت و�أ�سرار ال يعلمها � ّإل اهلل والرا�سخون
يف العلم ،و�سنحاول �سرب �أغوار بع�ض الق�ص�ص ون�ستخرج
من نفائ�سها بع�ض اللطائف الداللية مبا يتنا�سب مع البناء
الفني لك ّل ق�صة ،وعنا�صر البناء الق�ص�صي يف القر�آن
ككل الق�ص�ص الأدبية يتك ّون من �أحداث و�شخ�صيات
الق�ص�ص ال ُقر�آين
وزمان ومكان وعقدة وحلّ � ،إل �أنّ بع�ض َ
له داللة �أو حمور ي�ستقطب الأحداث وال�شخ�صيات حوله
الفت للنظر ،ويختلف باختالف الق�صة وله دالالت
ب�شكل ٍ
ٍ
عديدة وت�أثريات كبرية يف جمريات الأحداث من بداية
الق�صة �إىل نهايتها وي�ؤثر يف عقدة احلكاية واحلل ،ويتكرر
هذا املحور ح�سب ا�ستقرائي الب�سيط ثالث مرات يف بع�ض
الق�ص�ص منها:

قصة آل عمران

وحمور هذه الق�صة الذي تكرر ثالث
مرات �أي�ض ًا يتم ّثل يف ح�صولهم على
الذرية باملعجزة ،ومتهيد هذه الذرية
للحجة على اخللق من بعده ،ويف
ّ
ّ
ك ّل مرة �أثر هذا املحور
على ق�صة �أحد من
�آل عمران وعلى �سري
الأحداث يف ثالث
ق�ص�ص متداخلة مع
بع�ض تداخ ًال بنائي ًا رائعاً.
امر�أة عمران

وح�صل الإعجاز يف �أنها ُرزقت مبرمي
على كرب �س ّنها وا�ستهزاء النا�س بنب ّوة
عمران ،وتت�ضح �أهمية والدة مرمي يف
ظل هذا الظرف احلرج لزيادة �إميان
النا�س ب�آل عمران ولتهيئة النفو�س
النبي زكريا الذي جوبه
لتق ّبل دعوة ّ
بالرف�ض من علماء بني �إ�سرائيل �أي�ضاً
و�أحبارهم.
زكريا 
والإعجاز الثاين يف طلب الذرية ح�صل
مع زكريا الذي بلغ من الكرب عتي ًا

وكانت امر�أته عاقر ًا ورزقه اهلل

بالنبي يحيى ،بعد �أن �شاهد دالئل
ّ
الرحمة الإلهية التي �شملت ال�س ّيدة
النبي يحيى� أي�ض ًا
مرمي ،ووالدة
ّ
لها من الأهمية الكبرية
يف �إثبات دعوة
�أبيه زكريا يف
املجتمع اليهودي،
وكذلك لتمهيد
الطريق �أمام نبوة
عي�سى وتثبيت دعائم
ر�سالته.
مرمي 
وهو الإعجاز الثالث الفريد من نوعه
يف هذه الق�صة وهو والدة عي�سى من
غري �أب وجعله �آية للنا�س بتك ّلمه يف
املهد �صبي ًا و�إحياء املوتى و�إبراء الأكمه
والأبر�ص ،ومب�شر ًا بر�سول من بعده
ا�سمه �أحمد ،ورفعه اهلل تعاىل �إليه يف
ملكوته ليعيده �إىل الأر�ض ليمهِّد الطريق
نحو حتقيق العدل الإلهي يف �آخر الزمان
وي�ص ّلي خلف الإمام املهدي ،ومع ًا
ميلآن الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال كما ُملئت
ظلم ًا وجور ًا.

مشس خلف احسلاب

م َُقارَنَ ٌة َمهْ دَوي ٌَّة
نتظر :اللهم بك ن�ستفتح �صباحنا ف�أنعم
ُم ِ
علينا ب�صباح قادم موعود يطل علينا
باخلري وال�سرور على النا�س �أجمعني.
ال ٍه :يا لها من �أحلان وكلمات� ،س�أرفع
�صوت املذياع ّ
ليرتن النا�س �أجمعني.
نتظر :ر ّباه هيئ يل اخلري وو ّفقني
ُم ِ
لطاعاتك ،و�أغنني بحاللك عن حرامك،
وابعد ع ّني همزات ال�شيطان اللعني.
ال ٍه :ما �أجمل النقود وهي تتد ّفق ومتلأ
جيوبي ك ّل حني ،ال يهم من �أين جاءت؛
�إمنا املهم �أنها متنحني املتعة وحتقق
رغبتي بجنون.
نتظر� :إنها ليلة اجلمعة� ،س�أبد�أ بزيارة
ُم ِ
�أمي احلنون� ،س�أ�شرتي لها الفواكه،
و�أكن�س الفناء ،و�أبدِّ ل �أغطيتها ،و�أطبع
على ر�أ�سها قبلة احلب واالمتنان.
ال ٍه� :آه ،كم م ّرة تت�صل بي �أ ّمي يف النهار
�أمل متل بعد ،لن �أرفع الهاتف ،ال رغبة يل
بالكالم الآن.
نتظر :قد حان وقت ال�صالة� ،س�أترك
ُم ِ
ُ
العمل و�أل ِّبي النداء ،و�س�ألهج بالدعاء

منتهى حم�سن حممد /بغداد

للظهور امليمون ل�صاحب الأمر والزمان،
فلقد طال االنتظار وغلب علينا احلنني
واال�شتياق.
ال ٍه� :أف؛ مايل ه�ؤالء النا�س ُي�سارعون
�إىل اجلوامع ويرتكون البيع وال�شراء،
وماذا تعني حركات القيام والقعود؟،
�إمنا الأعمال بالن ّيات.
نتظر� :إلهي قد �سجدت َ
لك ،ادعوكَ
ُم ِ
عبد �ضعيف متذلل خا�شع �أن
دعاء ٍ
َ
ُ
َ
جتعلني من �أن�صار ول ِّيك املنتظر بالقول
والعمل.
منتظر :و�أ�س�ألك �أن تهدي وت�صلح
عبادك للطريق امل�ستقيم ،وال ت�ؤاخذنا
إنك �أنت ّ
مبا فعل ال�سفهاء م ّنا � َ
علم
الغيوب ،واجعلنا من املمهدين لدولة
العدل املن�شودة ،و�أرنا الطلعة الر�شيدة
و�أق ّر بذلك قلوبنا قبل العيون.

ْض وَالسَّ مَاء؟
أ ْي َن السَّ بَ ُب ال ُمت َّ ِص ُل بَ ْي َن األر ِ

ر�شا عبد اجلبار العبادي /الب�صرة

تلك الباب التي �أو�صد ُتها على نف�سي..
وتلك الهوية التي �ضاعت.
وذلك امل�صري الذي ارت�أيته رغم حم ّبة اهلل؟

�أ�أركن �إىل �أماين ال�شيطان و�أترك عطف اهلل ؟
علي �أن �أعي�ش يف هذا التيه؟
ُترى هل َّ
لِ ا �أتخ ّبط يف دوامة احلياة رغم ك ّل النداءات التي تريد
م�ساعدتي؟


وحجته يف الأر�ض الذي جعله اهلل
عجيب �أمري و�أمان اهلل
ّ
ويل �أمري يعرفني با�سمي و�صفتي ،و ُتعر�ض عليه �أعمايل ،يرى
مقامي وي�شعر ب�أملي و�أمل ك ّل الب�شر �أينما كانوا.
ّ
هل �ش ّمرت عن �ساعدي ونه�ضت بك ّل �إميان ملحو �آثار الغبار الذي
ملأ عاملي؟
ّ
هل تو ّقفت عن الي�أ�س وبد�أت حياة جديدة بقلب طاهر؟
منذ زمن مل �أنف�ض ع ّني الرين فبدوت �أكرب ممّ ا �أبدو عليه ،ال بل
�أكرث �ضياع ًا من ذي قبل
ُيفرت�ض بي �أن �أتخ ّل�ص من ك ّل التعب بيقظة حقيقية ،حلظة
�صدق ،وتغيري مفاده �إخال�ص وتوبة �صادقة ،ويقني تام.
�إننا ما ُخلقنا عبث ًا حتى نفعل ما يحلو لنا ،هناك ب�صي�ص �أمل يف
داخلي ،فاهلل تعاىل لن يرتكنا يف هذا ال�ضياع �إن كانت رغبتنا يف
�إ�صالح �أنف�سنا حقيقية.
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مهسات روحيّة

َ
الغ ْي َر ُة الزَّا ِئد َُة

ال�شيخ حبيب الكاظمي
ال�س�ؤال� :أنا �أ�شكو من مر�ض الغرية على زوجي؛
لأنه عندما ي�سافر �أنزعج كثري ًا ،وال �أ�ستطيع على
بعده ،حل ّبي له وهذه م�شكلة ،لأنّ زوجي يت�ضايق
منّي يف بع�ض الأحيان لهذه املتابعة!
الرد :دعي الزوج ي�سافر يف حدود املعقول ،ف�إنّ املتابعة
الزائدة قد تزعج الزوج وهي بذرة للخالف ،و�إنَّ من احلب
ما قتل!..
نعم ميكنكم تقدمي االقرتاح من زاوية احلب له ،بتقليل مدّة
الأ�سفار �أو تقلي�صها ،وخا�صة �إذا كانت لبالد ُيخ�شى فيها
على الدين ،كما هو �شائع هذه الأيام.
ومن املهم �أن �أ�ؤ ّكد �أنَّ التع ّلق القلبي الزائد -حتى لو كان
للزوج  -قد ُيذهل عن ذكر اهلل تعاىل ،و�شدّة الأمل به،
ولهذا يقول القر�آن الكرميَ  :
..ل ُت ْل ِه ُك ْم �أَ ْم َوا ُل ُك ْم َو َل �أَ ْو َل ُد ُك ْم
هلل( /..املنافقون ،)9:اجعلي الأمل باحلي
َعنْ ِذ ْك ِر ا ِ
الذي ال ميوت� ،إذ ك ّل �شيء هالك � ّإل وجهه ..و�أح�سني ح�سن
التب ّعل بد ًال من الغرية الزائدة!.
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�إ ْل َه ٌام َغ َّ َي َتا ِر ْيخ ًا
نور الزهراء با�سم الربيعي /مدر�سة نازك املالئكة للمتميزات
وعيناي مل حتتمل البقاء فودَّعتني..
عيناي تذرف الدمع لآلئ..
وتركت عندي دمعها!
وجر�س احلرية ال �أعرف �صوته..
لكن ُيقال �إنه فريد ومبهج..
و�أنا مل �أ�صرب حتى ودّعت �سجني ،وتركتُ
ك ّل ما ميكنني �سماعه هو �صوت احلزن فيه..
ذكريات وم�شاعر متناثرة مكتوبة بالدموع
الذي يعزف نف�سه..
و�أوراق اخلريف تت�ساقط من حويل على �أوراق رمادية �أحاطت بجدراين..
غي
كذكريات ال�سنني..
و�أ�شعلتُ �شمعة حتكي للعامل رواية � ٍأب ّ
حياتي!
قلمي يهوي من بني �أناملي..
ّ
وتتج ّمد العبارات على الأرا�ضي الباردة ..لقد �أقفلتُ الباب على كل ذلك لأحتفظ به!
هذا �أنا ُو ِلدتُ لأجرب ك ّل �شيء!
ويتو ّقف الزمن رغم �سرعة جريانه..
ّ
رغم كل ما حدث معي كنتُ �أبت�سم!
لأرى َمنْ �أنا؟!
ً
ً
فهل يا ُترى كانت تلك ب�سمة كاذبة؟!
هنالك َمنْ فعل �شيئا خمتلفا حلياتي!
بل كانت لأجل �أن �أرى ب�سمة �أبي!
هنالك َمنْ جعلني �أعرف َمنْ �أكون!
هو َمنْ جعلني �أرى عرب ق�ضبان �سجني التي
لطاملا ظننت �أنَّ النظر من خاللها لن يغري
�شيئ ًا
لكني ر�أيت عامل ًا �آخر متام ًا!
هنالك َمنْ جعلني �أرفع ر�أ�سي لر�ؤية جمال
القمر!
ً
هو َمنْ ر�سم يل جناحا �أطري به!
لقد ده�شتُ جلمال ذلك!
قلبي مل يبق مكانه بل ح َّلق بجناحيه �إىل
النجوم وترك يل جراحه!

تمنية برشية

ُق ْل َك ْي َ
ف...
و ََل َت ُق ْل لِ َم َ
اذا؟
علي �أن �أحت ّمل ك ّل هذا؟ ملاذا ميتلك منز ًال
يا لهذا الو�ضع الكئيب ،ملاذا يجب ّ
�أف�ضل ممّ ا لديّ ؟ ملاذا لديه �سيارة فارهة؟ ملاذا �أ�صبح لديه الأوالد و�أنا لدي
فقط البنات؟
الكثري والكثري من الأ�سئلة امل�شابهة ملا ورد �سابق ًا والتي جتعل عوا�صف
الت�شا�ؤم وعدم الر�ضا تقتلع ك ّل �شعور بالهدوء النف�سي من بني �أرجائنا ،وتتل ّبد
ال�سماء بغيوم الكراهية لك ّل ما حولنا ،فتمطر م�شاعر ًا �سلبية من ح�سد وغرية
وما يرافقها من اعت�صار للقلب عند ر�ؤية ك ّل حدث جيد للآخرين.
(ملاذا) خم�سة �أحرف فقط ..تقلب كيان الإن�سان ر�أ�س ًا على عقب �إن �أ�ساء
ا�ستخدامها ،و�إن ف ّكر بها على النحو التايل من اللوم امل�ستمر للنف�س على ك ّل
فعل مهما كان� ،إذ تت�ش ّكل غ�شاوة على العيون فال يرى � ّإل ك ّل �س ِّيئ وال يعري
�أي اهتمام للنقاط امل�ضيئة يف احلياة ،كما �أنه ال يقت�صر على لوم نف�سه ،بل
يلوم ك ّل ما حوله من �أ�شخا�ص ،ظروف ،ال�شوارع ويتعدّاه �إىل لوم الطق�س
املحيط باملكان.
و ُي�صاحب هذا ال�شعور �أمر �آخر ُي�ش ّكل امتزاجه معه نقط ًة �سلبي ًة يف حياة
الإن�سان �أال وهو املقارنة التي ال
يرغب بها �أحد ،ف َمنْ م ّنا يقبل �أن
ُيقارن بني �أفعاله وكلماته و�سلوكه
وربا هي
وبني �أي �شخ�ص �آخرّ ،
من �أ�ش ّد ما يجلب االنزعاج� ،إذ
ت�صل به املرحلة لأن يكره َمنْ ّمتت
مقارنته به.
عندما ي�ضع �أي �إن�سان نف�سه و�سط
دائرة من املقارنة واللوم ال�سلبي
وتوجيه ك ّل �صنوف االنتقاد لتلك
النف�س التي بني جنبيه ،يكون
قد �أعلن عن بداية النهاية لتلك
الفطرة ال�سليمة التي خلقه اهلل
�سبحانه عليها من حب اخلري
وال�سعادة للجميع ،و�أغم�ض عينيه

خلود �إبراهيم البياتي /كربالء املقدّ �سة
بيديه ال بيدي غريه وعندها �سيقف مبكانه ولن يتقدّم قيد �أمنلة ،حينها
�ستغادره ك ّل فرا�شات جمال الروح وت�ستوطن بد ًال عنها غربان الكراهية
ال�سوداء.
لذلك ولكي ال يقع �أحد بني هذه الرباثن املقيتة ،لن�س�أل �أنف�سنا كيف و�صل
ذاك ال�شخ�ص �إىل النجاح؟ ما هو الطريق الذي �سلكه؟ فما هو ممكن لغريي
ممكن يل ،ب�شرط �أن �أعرف الآليات املنا�سبة للو�صول و�أتو ّكل على اهلل ال�سميع
أهم ما مينحني القوة والإرادة للم�ضي
العليم بك ّل خطوة من خطواتي ،ومن � ّ
" 

علي لولده احل�سن  :يا بني اجعل
قدم ًا هو �أن اك ّلل حياتي بو�صية الإمام ّ
نف�سك ميزان ًا فيما بينك وبني غريك ،ف�أحبب لغريك ما حتب لنف�سك ،و�أكره
له ما تكره لها ،وال تظلم كما ال حتب �أن ُتظلم ،و�أح�سن كما حتب �أن ُيح�سن
�إليك"( ،)1هذه الو�صية هي د�ستور للحياة فهي جتعل حب اخلري مقدّم ًا
لك ّل فعل نقوم به ،فنجاح املجموعة هو جناح للفرد الواحد وكما قال ر�سولنا
يحب لنف�سه"( ،)2وعليه
يحب لأخيه ما ّ
الكرمي" :ال ي�ؤمن �أحدكم حتّى ّ
�سيمتلئ القلب �شعور ًا بالراحة عند ر�ؤية ال�سعادة لدى الآخرين ويطرد منه
ك ّل �سلبية قبل �أن ت�أخذ باالنت�شار.
....................................
.....
( )1نهج البالغة :ج� ،3ص.45
( )2املحجة البي�ضاء يف تهذيب
الأحياء :ج.404 ،3
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َ
ُ
ُ
َ
السل ِم
ال َم ْرأة َصانِ َعة َّ

�سو�سن فا�ضل الطائي /كربالء املقدّ�سة

منذ �أكرث من �ألف �سنة �أثبتت لنا احلوراء زينب و�ضربت لنا �أروع الأمثلة
يف مواجهة الآالم والأحداث العنيفة التي �صدمتها يف بواكري حياتها ،وكانت
ف�سجل التاريخ وبك ّل
خامتة �سنوات عمرها نه�ضتها مع �أخيها احل�سنيّ ،
فخر واعتزاز مواقف م�شرفة وبطولية للحوراء يف يوم عا�شوراء وما بعد
عا�شوراء؛ حيث �شاطرت احل�سني منذ البداية والزمته يف ن�صر ِة الدين
والر�سالة الإ�سالمية ،وحملت بعد ذلك م�س�ؤولية رعاية الأ�سرى ،وحماية
الأطفال بعد �أن فقدت ك ّل الرجال ما عدا الإمام زين العابدين الذي كان
م�صاب ًا مبر�ض �شديد ال ي�ستطيع حتمل �أعباء رعاية الأ�سرى ،وكيف حامت
عنه وحافظت عليه من يزيد بن معاوية لعنة اهلل عليه ،فهنا �صنعت دور ًا
مهم ًا يف بناء ال�سالم و�ضربت للأمة مث ًال رائع ًا يف الوقوف مع احلق والدفاع
عن القيم واملبادئ الإ�سالمية �أمام اجلبابرة وحل النزاعات لتحقيق ال�سالم.
فاالرتباط بالوطن ين�ش�أ منذ ال�صغر ،واملر�أة التي حتمل �سالح ًا لتواجه �أعداء
زمانها وتتحدّى ال�صعاب ,هي التي ُتن�شئ جي ًال حم ّب ًا للوطن ،فهي التي
تر ّبي ،وتبني ،وت� ِّؤمن العقول والأجيال؛ لت�صنع امل�ستقبل عن طريق دورها
يف بيتها وعملها ,ويف تربيتها لأوالدها على الف�ضيلة وحب املجتمع ،والوطن،
والإخال�ص لهما ,فهي بذلك �صنعت ال�سالم يف بيتها �أو ًال ,ويف جمتمعها ثاني ًا,
عن طريق �سماتها ال�سمحة وطيبة قلبها وقيمها الر�صينة ،وحيثما وقعت حرب
�أو اندلع نزاع فبدل �أن تكون املر�أة �أُوىل ال�ضحايا ,يجب �أن تكون جزء ًا من
احلل �سواء ملنع النزاع �أو للتو�صل �إىل الت�سويات �أو يف عملية االنتقال من
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احلرب �أو النزاع �إىل ال�سلم �أو يف �إر�ساء عملية ال�سالم.
�إنّ مثل هذا الدور ال يزال مهم ًال �أو حمدود ًا وقا�صر ًا على �صعيد القوانني
الوطنية �أو الدولية ،بل �أنّ الآليات ال تزال غري كافية وال تل ّبي احلاجيات
ال�ضرورية لإعطاء املر�أة الدور املطلوب يف منع النزاعات ويف ح ّلها ،كما �أنّ
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ّ
ومنظماتها التي لها خربة على ال�صعيد الإن�ساين
ال تزال �ضعيفة وحمدودة ال تل ّبي طموحات م�شاركة املر�أةُ ،ي�ضاف �إىل ذلك
�أنّ بع�ض الن�ساء يتجاهلن مثل هذا الدور ،وهناك منوذج من الن�ساء الالتي
قدّمنَ �أبهى �صور اجلمال يف �صناعة ال�سالم يف وقتنا احلا�ضر ّ
و�سطرن �أروع
الأمثلة يف ن�شر ال�سلم والدفاع عنه ب�أعمالهنّ البطولي ِة التي �أ�صبحت رمز ًا
م�سج ًال للدفاع عن �أر�ض الوطن ،وت�صدّت لإرهابيي داع�ش وانت�صرت عليهم
بال�شهادة معلنة عدم خوفها من املوت يف �سبيل اهلل.
�إنّ املر�أة العراقية مت ّيزت بالتفاين ،وال�صرب ،والقدرة على حت ّمل املعاناة،
والنتائج الكارثية ملوجات احلروب ،واحل�صار ،والإرهاب على مدى ال�سنوات
وما زالت ُتكابد لتوا�صل احلياة ,وت�شارك الرجل يف �صنع ال�سالم ,وامل�ستقبل
امل�شرق و�سط الظروف ال�صعبة من �أجل وطن ينعم بالأمن والأمان وال�سالم
والطم�أنينة.

لرنتق س ّلم الامكل
ِ

ُحرَِّي ٌة بَ
ِل َ
ضرَرٍ َوَل ِ
ضرَارٍ
ب�شكل مطلق املنفعة لبني الإن�سان ،لذلك منحته
راعت ال�شريعة الإ�سالمية ٍ
احلرية يف التفكري والعمل يف �أكرث جوانب احلياة ،وق ّيدت فعله ب�ضوابط
�أخالقية وعبادية ل�ضمان �أن يكون �سلوكه على طريق اخلري والف�ضيلة.
ُروي عن ر�سول اهلل" :ال �ضرر وال �ضرار يف الإ�سالم"(� ،)1أي �إنّ �أحكام
الإ�سالم ك ّلها نفع وال ي�سمح للإن�سان ب�ضرر �أخيه وحتى �ضرره لنف�سه ،كما ال
ي�سمح مبطلق ال�ضرر على الطبيعة واحليوانات.
فاحلرية التي �أعطاها الإ�سالم يف �إطار املعقول ولي�ست حال ًة من حاالت
انعدام امل�س�ؤولية� ،أ ّما حرية مطلقة فتعني فو�ضى مطلقة وال يقبل بها عاقل
متد ّبر ،وجند الكثري ممّ ن يحاول �أن ي�ستغل مفهوم احلرية ّ
وي�سخرها لأجل
م�صاحله و�أهوائه ،فيعطي بع�ض الألفاظ ال ّرباقة لأجل �أن ُيح ِّرف ذلك
املفهوم ويفرغه من معناه احلقيقي.
وما نالحظه اليوم من انت�شار بع�ض الأفكار وال�سلوكيات املبتذلة والبعيدة
عن مبادئنا وقيمنا مثل �إقامة عالقات غري م�شروعة ديني ًا و�أخالقي ًا ،وهتك
احلرمات ،وتفكك الأ�سر ،وهدم العالقات االجتماعية باعتبارها حرية؛ فهل
هذا حرية �أم فو�ضى؟!
�أجوبة املو�ضوع ال�سابق
ج� /1أخرجه اهلل من واليته �إىل والية ال�شيطان ،فال يقبله ال�شيطان.
ج /2وال يلت�أم ما جرح الل�سان.

�إميان �صالح �إلطيف /بغداد
نحن �أبناء ح�ضارة و�أبناء قيم ومبادئ وعلينا �أن نحافظ عليها وال نن�سلخ منها
بدعوى احلرية.
ً
اهلل منحنا عقوال كي نف ّكر ونتد ّبر يف ك ّل ما ي�صل �إلينا من املجتمعات
الأخرى (غري الإميانية) عرب و�سائل الإعالم املختلفة.
هل فيه فائدة يل وملجتمعي الإ�سالمي؟
هل يتعار�ض مع ديني ومبادئي التي ن�ش�أت عليها؟
َمنْ ه�ؤالء الذين ين�شرون هكذا �أمور وما قيمتهم االجتماعية؟
والأهم من ذلك ،ما هو هدفهم؟!
اهلل يريد م ّنا �أن نكون �أحرار الإرادة والتفكري والت�ص ّرف لن�صل �إىل
التكامل.
.......................................
و�سائل ال�شيعة ج� ،26ص.14
()1

الأ�سئلة
علي� أنه قال" :وال تكن عبد غريك وقد/"...........
 ُروي عن �أمري امل�ؤمنني ّ�أكملي احلديث؟

 -1ما معنى قول الإمام احل�سني يف يوم عا�شوراء وهو يخاطب الذين
احت�شدوا عليه�" :إن مل يكن لكم دين وكنتم ال تخافون يوم املعاد فكونوا
�أحرار ًا يف دنياكم"؟
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نهلة حاكم كاظم /كربالء املقدّ �سة

كتاب اهلل �أنزل ،على �أف�ضل ر�سله ،مهيمن على جميع الكتب ال�سماوية،
خلري �أ ّمة �أُخرجت للنا�س� ،أخرجهم من الظلمات �إىل النور ،فيه ترتقي الروح
�إىل �أجمل ال�صور ،وطريق النور �إىل الرب ،ومينح املجد لقارئه ،وملك ًا ال
حدود له ،فحافظات القر�آن الكرمي يف معهد القر�آين الن�سوي التابع لق�سم
�ش�ؤون املعارف الإ�سالمية والإن�سانية يف العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة يف النجف
الأ�شرف �أكرمهنّ اهلل بهذا ال�شرف الرفيع.
فح ّلت جم ّلة ريا�ض الزهراء يف تلك البقعة امل�ضيئة مب�شاهد العلم والإبداع
بقيادة ن�سوية �أخل�صت فيما عاهدت ،وهي م�س�ؤولة �شعبة معهد القر�آن الن�سوي
يف النجف الأ�شرف ال�س ّيدة منار جواد اجلبوريّ  ،والتي تف ّردت ب�إطاللة نفي�سة
وترحيب راق مبج ّلة ريا�ض الزهراء فكان معها اللقاء وهذا احلوار:

والطرائق ،والور�ش التطويرية.
-5وحدة املكتبة التخ�ص�صية :وهي مكتبة قيد الإن�شاء �-إن �شاء اهلل -حتوي
جميع الكتب التخ�ص�صية يف علوم القر�آن من الكتب الورقية ،وااللكرتونية
للباحثات يف ك ّل �أنحاء العراق.
-6وحدة الإعالم :هي التي ّ
تتول الإعالم عن الن�شاطات املوجودة داخل
املعهد من �إ�شراف وتغطية �إعالمية.
-7وحدة الن�شاطات القر�آنية :تهتم هذه الوحدة بالن�شاطات القر�آنية
املختلفة كامل�سابقات القر�آنية بنوعيها ال�شفوية ،والتحريرية وكذلك املحافل
والأم�سيات واجلل�سات القر�آنية يف �شهر رم�ضان املبارك ،ف�ض ًال عن متابعة
املراكز القر�آنية اخلارجية التابعة للمعهد.

ريا�ض الزهراء :ع ِّرفينا مبعهد القر�آن الن�سوي؟
م�س�ؤولة املعهد :معهد القر�آن الكرمي الن�سوي م�ؤ�س�سة قر�آنية بحتة ُتعنى
باجلانب القر�آين الن�سوي وال�شخ�صية القر�آنية التي تكون معطا ًء يف ك ّل �شيء،
واملعهد ي�ستقبل امل�ؤمنات من ك ّل الأعمار.
وتابعت� :أُ ِّ�س�س امل�شروع عام 2012/9/2م وكان عبارة عن دورة قر�آنية متك ِّونة
من ( )12طالبة ,وكانت يف بناية تقع يف احل ّنانة ,فارت�أى �سماحة ِّ
املتول
ال�شرعي ال�س ّيد �أحمد ال�صايف (دام عزه) �أن يكون هناك ن�شاط قر�آين
للن�ساء ب�إ�شراف الأمانة العامة للعتبة العبا�س ّية املقدّ�سة ,فكانت تلك هي
بداية االنطالق.

ريا�ض الزهراء  :ع ِّرفينا بعمل الوحدات القر�آنية يف املعهد؟
ف�أجابت :ك ّل الوحدات تهتم بجانبها اخلا�ص بها وتتك ّون من:
-1وحدة الرو�ضة القر�آنية :هي التي ُتقرر مدى قدرات الطفل على احلفظ،
ومن ّثم وعن طريق مناهج التدري�س وطرائقه يتم حتفيظ الأطفال ال�سور
الق�صار من القر�آن الكرمي.
-2وحدة احلفظ :هي امل�س�ؤولة عن مد ّر�سات احلفظ والطالبات كذلك.
-3وحدة الدرا�سات القر�آنية :هي وحدة تتخ ّرج فيها الطالبة �أ�ستاذة
متخ�ص�صة.
-4وحدة التالوة :وتهتم مبتابعة الدورات التي تخ�ص التالوة و�إعداد املناهج،

ريا�ض الزهراء :ما ت�أثري الدرا�سة القر�آنية يف املر�أة واملجتمع ،ومباذا
تختلف عن الدرا�سة الأكادميية؟
فب ّينت :الدرا�سة الأكادميية لها ثقلها ووزنها ومكانتها وت�أثريها يف ال�شخ�صية
وال ميكن اال�ستغناء عنها� ,أ ّما املدار�س الدينية فلها خ�صو�صية؛ �إذ �إنها ت�صقل
ب�شكل
املر�أة بالتعاليم الإ�سالمية والقر�آن الكرمي الذي يو ّلد انعكا�س ًا �إيجابي ًا ٍ
عام على املجتمع ,ف�إذا كانت املر�أة قد ن�ش�أت على قواعد الرتبية القر�آنية
والإ�سالمية �ستكون بالنتيجة هي الرتبية الإيجابية للأ�سرة واملجتمع.

نبذة
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�صقل ال�شخ�صية القر�آنية

نافذة ىلع اجملمتع

ريادة يف التعليم

طفرة نوعية

ريا�ض الزهراء :هنالك اجنذاب وازدياد لأعداد الطالبات! فبماذا مت ّيزت
مناهج التدري�س والتعليم للمعهد؟
فقالت :منهجنا يف التدري�س له خ�صو�صية كونه يعمل وير ّكز على الأ�سا�س؛
وهي -القراءة ب�صورة �صحيحة للقر�آن الكرمي بغ�ض النظر عن الأحكام،
كالتجويد ،والتف�سري ،واحلفظ ،بحيث ت�ستطيع الطالبة �أن تقر�أ القر�آن
الكرمي من �أي جزء من القر�آن بال�شكل ال�صحيح.
وهذا املنهج متّبع يف ك ّل مدار�سنا الدينية والذي نتج عنه ا�ستقطاب كبري,
و�إنتاج مالكات تدري�سية ,منهم يف املعهد نف�سه ,ومنهم من اجته يف مدار�س
قر�آنية يف القطاع اخلا�ص.

ريا�ض الزهراء :امل�شاركات القر�آنية للمعهد يف امل�سابقات على امل�ستوى
القطري والدويل؟
ّ
فتف�ضلت :بف�ضل اهلل تعاىل ت�صدّر املعهد املرتبة الأوىل يف امل�سابقة القر�آنية
التي �أقامها مركز علوم القر�آن للوقف ال�شيعي ،ونالت الطالبة حوراء عامر
املرتبة الأوىل وت�أهّ لت �إىل الدخول يف امل�سابقة الدولية يف �إيران يف جمال
"ال�صوت" ،وهذه نوعية يف جمال -املقام والنغم -ف�ض ًال عن م�سابقات املعهد
ال�سنوية (اخلا�صة والعامة).
ثقافة وظيفية

بعدها جت ّولت ريا�ض الزهراء وب�صحبة م�س�ؤولة املعهد يف وحدة الدرا�سات
القر�آنية ،فقدّمت اجلبوري لنا ويف خطوة مم ّيزة والفتة للنظر الثناء واملدح
على املالك التدري�سي �أمام طالبات املعهد ،وهذه حركة تو�صف ب�أنها "در�س
وعربة وبذرة ُتزرع يف �أر�ضية تلميذات امل�ستقبل" ،واختتمنا جولتنا بالتع ّرف
على تدري�سيات املعهد.
واللقاء الأول كان مع عروبة غازي مراد تدري�سية يف مادة احلفظ و�أحكام
معبة عن طبيعة عملها فقالت :وظيفتي تكمن يف كيفية حفظ
والتالوةّ ،
مب�سطة).
الأحكام ,وخمارج احلروف ،والتنوين ،والإخفاء (بطرق ّ
فيما ب ّينت التدري�سية �إيالف �صبيح :بعد اجتياز الطالبة مرحلة التمهيد
نبد�أ معها ب�أهم �شيء وهو �أن ُتط ِّبق ما تع ّلمته من �أحكام التالوة والقراءة
ال�صحيحة.

ريا�ض الزهراء :كيف يتم ت�أهيل الطالبة املتقدِّ مة للدرا�سة و�إعدادها؟
قالت :تخ�ضع �إىل اختبار من قبل اللجنة العلمية من قبل املالك التعليمي من
املعهد ،فتقرر اللجنة م�ستوى الطالبة ,والوحدة القر�آنية املنا�سبة لها ,بعدها
تنتقل الطالبة �إىل مرحلة القراءة ب�صورة �صحيحة بن�سبة ال تقل عن ()%85
لتنتقل بعدها �إىل مرحلة احلفظ.

روافد النور

ريا�ض الزهراء :ما عدد فروع املعهد يف العراق؟
فقالت :املعهد له فروع فعلية حالي ًا داخل العراق وهي (وا�سط ،بغداد ،بابل،
الهندية ،املناذرة ،ذي قار) �إ�ضافة �إىل فرع خارج العراق؛ هو فرع يف مدينة
(�أراك) يف جمهورية �إيران الإ�سالمية ,وفروع يف طور الإن�شاء هي (كربالء،
والب�صرة ،واملثنى ،والديوانية).

توفيق �إلهي

ثم التقينا الطالبة زينب حم�سن يف �إعدادية عني اليقني للمتم ّيزات يف النجف
عبت قائلة :وهلل احلمد ب�سبب حفظي
و�إحدى حافظات القر�آن الكرمي؛ �إذ ّ
لكتاب اهلل �أ�ستطيع احلفظ ب�سرعة واال�ستذكار ,والأجمل �أنّ ك ّل �شيء يف
حياتي �أ�صبح َّ
منظم ًا.
القر�آن الكرمي هو الر�سالة الإلهية اخلالدة ،وم�ستودع الفكر والوعي ومنهج
اال�ستقامة والهداية ومقيا�س النقاء والأ�صالة ,وحافظات القر�آن هنّ كالأُت ُر ُّج,
حلو املذاق� ،أبي�ض النواة ,ي�سر الناظرين.

خيمة للعلم والتدريب

ريا�ض الزهراء :هل ي�ستقبل املعهد طالبات من م�ستويات �أكادميية خمتلفة
�سواء من القطاع احلكومي �أو القطاع اخلا�ص؟
ف�أجابت :يحت�ضن املعهد طالبات من حملة �شهادات املاج�ستري ،والدكتوراه
بغية العلم والتد ّبر يف القر�آن الكرمي ،ف�ض ًال عن تخ�صي�ص يومي اجلمعة
وال�سبت يف املعهد للمالك التعليمي وكذلك طالبات املدار�س الأكادميية من
مرحلة االبتدائية و�صو ًال �إىل اجلامع ّيات.
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نادية حمادة ال�شمري /كربالء املقدّ �سة
طال التقدّ م العلمي والتكنولوجي معظم املجاالت يف حياتنا
مما �أدى �إىل و�صف ذلك بـ (الطفرة التكنولوجية) �أو
املعا�صرةّ ،
(الثورة العارمة) يف ا�ستخدام الأدوات والو�سائل احلديثة ،ومن
هذه املظاهر ح�سب امليادين واملجاالت املُختلفة الربجمة.
فكيف يقر�أ املربمج �صناعة الربجميات يف العراق؟ وما هي �أمنيات
تطوير هذا املجال؟
(قوى وا�ستثمار)
(قوى وا�ستثمار) بد�أت �إجابتها الأ�ستاذة بتول ح�سني ال�ساعديّ  /م�ؤ�س�س
مبادرة  AB Codeللتعليم الربجمي:
الربجمة حالي ًا تدخل يف ك ّل تفا�صيل حياتنا ،وع�صرنا هذا هو ع�صر
التكنولوجيا والتط ّور لذلك ُيقا�س تطور الدول وقوتها عن طريق تطورها يف
التكنولوجيا والربجمياتّ � ،إل �أننا نحن يف العراق ن�ستهلك فقط لك ّل ما ي�أتينا
من اخلارج؛ �إذ ال توجد �صناعة برجميات يف العراق باملعنى املتعارف عليه
ل�صناعة الربجميات يف العامل بل توجد �شركات ت�ستورد الربجميات التي
تفتقر �إىل الكثري من املتط ّلبات الأ�سا�سية ،ف�ض ًال عن �أننا مل ن�ضع الأفكار
التطويرية لك ّل م�ساق من م�ساقات الربجمة التي ُت�ستخدم ،وهذا ُيع ّد من �أهم
�أ�سباب تراجع العراق يف �شتّى املجاالت احليوية ،وقد بد�أت �أوىل اخلطوات
ال�صحيحة عرب التعاون مع العديد من املربجمني عن طريق مبادرة AB
 Codeمن �أجل �أن نبني جي ًال من املربجمني ليت�س ّنى لهم �صناعة �أفكارهم
ب�أنف�سهم وح ّثهم على الإنتاج بد ًال من اال�ستهالك ،وذلك عن طريق تدريب
الأطفال على الربجميات بحيث ت�صبح لديهم مهارة لبناء تطبيقات مفيدة
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للبلد يف ك ّل جماالت احلياة ،واللغة العربية �أخذت حيز ًا كبري ًا ووا�سع ًا يف
املبادرة الربجمية؛ �إذ عمد املربمج العربي (العراقي) �إىل ترجمة العديد
من امل�صطلحات الربجمية التي هي يف الأ�صل تعتمد يف ذلك على اللغة
الإجنليزية.

الأ�ستاذة بتول ح�سني ال�ساعديّ  /م�ؤ�س�س مبادرة  AB Codeللتعليم
الربجمي:

مع الناس

(بيئة ناظمة)

�أ�سراء عبد ال�سالم عبد اهلل/ع�ضو يف مبادرة  /AB Codeخريجة
هند�سة برجميات كلية املن�صور:
ب ّينت �أنّ الربجمة تعني الد ّقة وال�سرعة واالحرتاف والتب�سيط يف �إجناز املهام؛
لأنّ بناء احللول الربجمية يهدف بالأ�سا�س �إىل جتاوز الكثري من امل�شاكل التي
تواجه النا�س يف احلياة اليومية ،فهي و�سيلة لإجناز املهام ب�أقل وقت و�أق�صر
طريق وبن�سبة خط�أ تكاد تكون ( )%5وبا�ستهالك �أقل للمواد الورقية.
و�أنهت حديثها :بيئة ناظمة لتطوير �صناعة الربجميات هو ما نفتقده يف
جمال الربجمة ،حتى يت�س ّنى لنا جمال �أو�سع يف تطوير �صناعة الربجميات
املح ّلية ،و�أن نفتح �أفق ًا �أو�سع على وفق الدرا�سات واال�ست�شارات ال�ضرورية.
ٌ
واجب)
أمر
ٌ
(ترف �أم � ٌ

�أن يهتم الآباء والأمهات باجلانب الإلكرتوين والربجمة؛ لأنها �ستكون ال�سالح
الذي يواجهون به امل�ستقبل ،فتتح ّول املعادلة من �أن يكون التعليم ترف ًا يف
وقتنا احلايل �إىل �أمر واجب يف امل�ستقبل.
َّ
(حمطات)
ب ّينت املهند�سة هبة الأ�سديّ  /ع�ضو يف فريق � The BRIDGEأنه
الب ّد �أن يكون للمر�أة دور يف جمال الربجمة التي تعطيها خارطة طريق ملا
بعد التخ ّرج والتي تخدم العمل التجاري عن طريق العامل الرقمي يف كيفية
نقله بطريقة �صحيحة وكيفية اال�ستمرار؛ لأنّ املر�أة متتلك القيادة النوعية
يف املجتمع ،فلهذا ال�سبب يجب �أن يتم تفعيل دورها يف القوى العاملة والقوى
القيادية ب�شكل �أكرب ،الأمنية احلقيقية ل�صناعة الربجمة هي البنية التحتية
لالت�صاالت ،وتوفري العديد من اخلدمات التي حتتاجها �صناعة الربجميات.
(تغذية املربمج املتقن)
ب ّينت الأ�ستاذة عذراء املو�سويّ  /ع�ضو يف فريق :GDG Najaf
�أنّ الهدف من الربجمة هو بناء حلول برجمية حلل امل�شكالت التي يقابلها
النا�س يف حياتهم العملية وحتى اليومية� ،إذ تر ّكز الربجمة على �إن�شاء برامج
تطبيقات وتقنيات ت�سهِّل على الأفراد �أعمالهم وحياتهم� ،أ ّما الأمنية التي
يتم ّناها املربمج املحرتف فهي القراءة امل�ستم ّرة يف لغات الربجمة و�أي�ض ًا
املمار�سة والتطبيق العملي الكت�ساب اخلربة.
(بني �أجهزة الكمبيوتر مربمج �صغري)
م�صطفى ذو الثمانية �أعوام يتم ّنى �أن يفهم الربجمة ،وبراجمها بحدِّ ذاتها
خطوة جتعل م ّني مربجم ًا يف امل�ستقبل؛ لأنّ �أ�سا�سيات الربجمة يف خطواتها
الأوىل جتمع بني الرتفيه والتعليم حتى نتم ّكن من ا�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة بطريقة مفيدة وب�صورة ُتن ِّمي الذكاء لدينا� ،أمنيتي الثانية �أن جنتمع
ك�أ�صدقاء يف تطوير الألعاب التي ُتن ّمي قدراتنا الفكرية و�أن ن�ستحدث ما
حتتاجه عقولنا ال �أن ن�ستورد.
�أ ّثرت التكنولوجيا وما يرافقها من تطور علمي يف املجتمع واحلياة ب�صورة
عامة ،من الناحية االقت�صادية واالجتماعية ،فهل �ست�ؤ ّثر التكنولوجيا وتزيد
من معدّالت البطالة؟ وهل �سي�أتي اليوم الذي ُتغلق فيه �أبواب امل�صانع على
�أيدي الروبوتات فائقة ال�سرعة والد ّقة ،وت�ستبدل الع ّمال يف خطوط الإنتاج؟
مان�شيت:
ً
�ساهم يف �صنع الأ�شياء التي ت�ستهلكها وخذ �ساعة من الوقت ملعرفة
املزيد عن التكنولوجيا التي مت�س ّ
كل جزء من حياتنا.

م�صطفى �صادق من جامعة  / Tennessee knoxvilleالواليات
املتحدة الأمريكية قر�أنا كلماته يف نربة �صوته ،كان متح ّم�س ًا �إذ قال:
َمنْ ال ميتلك مفاتيح الربجمة التي تتم ّثل ب�صناعة الربجميات فهو ال ميتلك
تعب عن بيئة �صاحلة
�أية �صناعة معرفية حقيقية ،رغم وجود �إبداعات فردية ّ
للتطويرّ � ،إل �أنه بد�أت تظهر �صناعات برجمية متم ّيزة يف الدول التي حتاول
االرتقاء اقت�صادي ًا ،لأنّ ما يعادل ( )%85من هذا االرتقاء االقت�صادي
�سيعتمد على الربجمة ،فهي �ستكون مفتاح االرتقاء الوظيفي� ،أمنيتي كمربمج
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ترقري

ِضَيا ِء ال َم ْعرِ َف ِة
رَاعِي ال ُّجودَ ..ي ُجو ُد ..ب ِ
حتت �شعار (علوم �آل حممد من خمزون علم
�إىل منهل ُي�ضيء وجه احلياة) �أقامت �شعبة
املكتبة الن�سوية يف العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة ِحراك ًا
ثقافي ًا يف �ضمن م�شروع تثقيفي ُيعنى بتعريف
ال�شرائح اجلامعية مباهية اخلدمة املكتبية ك ّم ًا
ونوع ًا ،عن طريق جوالت ميدانية ت�شارك فيها
ك ّل وحدات املالك الن�سوي يف املكتبة� ،إذ بد�أت
انطالقتها الأوىل يف كلية العلوم الإ�سالمية/
جامعة �أهل البيت يف حمافظة كربالء املقدّ�سة
وبعدها يف اجلامعات الأخرى على وفق جدول
زماين ومكاين معني بالتعاون والتن�سيق مع رئا�سة
ك ّل جامعة ،وعن جمالية عرو�ض اخلدمة املكتبية
حتدّثت الأخت ملياء املو�سويّ  /وحدة دعم القراءة
والتل ّقي :نقوم بدورنا التثقيفي لإعادة ملكة طلب
العلم واملعرفة �إىل النفو�س و�إحيائها.
من جانب �آخر ب ّينت الأخت زهراء جواد يف
الوحدة االلكرتونية بقولها :وحدتنا خ�صبة
مبعلوماتها اجلديدة املواكبة للتطور ،يف املجاالت
التقنية ،لذلك حر�صنا على التعريف مبفا�صل
عمل الوحدة الهادف �إىل خدمة الباحثات �سواء
من العراق �أو خمتلف الدول الإ�سالمية ،وفتح
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نوافذ التعاون املثمر بني املكتبة واجلامعات.
�أ ّما الأخت وفاء عمر امل�سعوديّ  /وحدة الفهر�سة
الن�سوية فقالت :م�شروعنا هو �إر�شاد طالبات
اجلامعة وتعريفهن مبوقعنا االلكرتوين لكي
يتم ّكنّ من ّ
االطالع على البطاقات املفهر�سة على
نظام مارك ( )21العاملي ،ون َّوهنا لهنّ ب�أنّ هذه
البطاقات هي غنية باملعلومات الببليوغرافية
الدقيقة التي حر�صت وحدتنا على تقدميها
لروادها عن ُبعد.
ّ
عبت رئي�سة حترير وحدة جملة ريا�ض
فيما ّ
الزهراء( ليلى �إبراهيم الهر) قائلة :للمجلةّ
�أهدافها ور�ؤاها الفكرية والثقافية البعيدة املدى
ون�سعى �إىل ن�شرها يف ك ّل الأروقة العلمية.
وحتدَّثت الأخت فاطمة العلي /وحدة اال�ستن�ساخ:
وحدتنا ُتقدِّ م خدمات ت�سهّل احل�صول على املادة
العلمية للباحثة عن طريق اال�ستن�ساخ املدعوم
للم�صادر ،كذلك تتو ّفر لدينا �أجهزة متط ّورة تو ّفر
للطالبة اجلهد والوقت الأقل وال�سعر املنا�سب.
وقالت م�س�ؤولة وحدة الإعارة �أزهار عبد اجلبار:
هدفنا الو�صول �إىل خدمة على نحو يرتقي بدرجة
مالءمتها للم�ستفيدين احلاليني وامل�ستفيدين
املحتملني �إىل �أعلى م�ستوى ممكن و�أن تكون �سهلة

خا�ص جم ّلة ريا�ض الزهراء



املنال.
رحبت �أمينة مكتبة جامعة �أهل البيت
فيما ّ
الأ�ستاذة (براء �شاكر رحيم) بفكرة هذا امل�شروع
ّ
�ستتمخ�ض عنه وب ّينت� :إنّ رئي�س
والنتائج التي

جامعة �أهل البيت قد �أبدى م�ساعدة كبرية
يف �سبيل تنفيذ فقراته� ,إميان ًا منه بجدواه وما
�سيحققه فعلي ًا على �أر�ض الواقع ,ممّ ا ُي�سهم يف
زيادة وعي الطالبات وتعريفهن مب�صدر الكتاب
الر�صني.
العلم واملعرفة ال ينتهيان عند نقطة معينة,
وي�سعى النا�س �إىل طلب التع ّلم وللمكتبة دور
مهم يف م�ؤازرة ذلك اجلهد الإن�ساين ال�ساعي
لطلب العلم ,فاملكتبة مدخل �إىل املعرفة ،وتنمية
ثقافية للأفراد واجلماعات ،واكت�ساب العلم مدى
احلياة.
و�شعبة املكتبة الن�سوية يف العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة
تتيح الو�صول �إىل املعارف واملعلومات والأعمال
الإبداعية عن طريق جمموعة من املوارد
واخلدمات والن�شاطات الد�ؤوبة ،وعرب ت�شكيلة
من الو�سائط التعليمية بغ�ض النظر عن العن�صر
�أو اجلن�سية �أو الدين �أو اللغة �أو العجز �أو امل�ستوى
التعليمي �إىل طالبي العلم واملعرفة.

ُألفة نساء

ْ
ج ْ
َ
أض َي ُ
و ُ
ك ُ
ما َي ُ
ما َي ُ
ك ُ
ب َ
ق َ
َ
الف َر ُ
الح َر ُ
أق َر ُ
ج
ن
ون
فاطمة �صاحب العوادي /بغداد
تلق ر ّد ًا� ،س�ألت مل جتد جواب ًا،
�ألقت التح ّية مل ِ
ب�شي ٍء من الأمل وكثري من اال�ستغراب قدّمت
�أم ح�سني الظن احل�سن �إزاء ت�ص ّرف �أم جواد
وب�صوتها العذب عاودت �س�ؤالها لأم جواد ،ما
الأمر؟
�أ ّم جواد :لقد تعبت (بنربة حزينة يائ�سة) هل
�صحيح �أنّ امل�صائب ال ت�أتي فرادى ،هل ينق�ضي
العمر هكذا تعب ،نكد ،هل يكون املوت هو
اخلال�ص؟
لك
�أ ّم ح�سني :مه ًال مه ًال يا �أم جواد ال ينبغي ِ
و� ِأنت امل�ؤمنة �أن تقويل مثل هذا الكالم.
�أ ّم جواد :اللهم ال اعرتا�ض على �أمرك ولكني ب�شر
وطاقتي حمدودة.
�أ ّم ح�سني :هلمي بنا �إىل جمل�سنا لنكمل احلديث
مع �أخواتنا الط ّيبات.
�أ ّم جواد� :أخ�شى �أن �أجعل اجل َّو كئيب ًا نكد ًا كحايل.
�أ ّم ح�سني :حبيبتي ال تقويل هذا الكالم ،فحق
الأخ ّوة يفر�ض علينا �أن نتقا�سم الأحزان كما
نت�شارك يف الأفراح.
(دخلت �أم ح�سني تتبعها �أم جواد وما �أن بد�أتا
بال�سالم حتى توالت الأ�سئلة عليهما)
�أ ّم ح�سني (مازحة) :اتق َني اهلل يا م�ؤمنات ،دعونا
جنل�س �أو ًال.
علي :ح�سن ًا لقد ت� ّأخرمتا فقلقنا عليكما.
�أ ّم ّ
�أ ّم زهراء :ال يبدو على وجه �أم جواد االرتياح،
خري ًا �إن �شاء اهلل تعاىل.
(�أ ّم جواد �صامتة).

�أ ّم ح�سني� :أختنا �أم جواد متر بظرف �صعب �أنها..
�أ ّم جواد مقاطعة( :قويل ظروف ،ثم متى كانت
حياتي �سهلة هادئة).
منك! ،هل يجب �أن تكون
علي :ما الذي ا�سمعه ِ
�أ ّم ّ
ك ّل الأمور على ما يرام هذا حمال.
�أ ّم جعفر :حق ًا (ال راحة يف الدنيا).
�أ ّم زهراء :حبيبتي �أولي�ست الدنيا دار االختبار
والتمحي�ص.
�أم جواد :لكن توايل امل�صاعب وال�شدائد �أمر لي�س
من ال�سهل حت ّمله.
علي :هذا �صحيح ولكن باملقابل ف�إنّ اهلل تعاىل
�أم ّ
�أعد لل�صابرين املتو ِّكلني �أجر ًا عظيم ًا ال ُيقا�س ب�أي
تعب نتح ّمله.

�أم جواد� :أعلم �أنّ اهلل �أكرم و�أرحم ولكن لك ّل
م ّنا طاقة حت ّمل� ،أو ّربا �أكون �ضعيفة.
عليِ � :أنت ل�ست �ضعيفة.
�أم ّ
�أم جعفر :لتوايل البالء جوانب �إيجابية منها �إنها
جتعلنا �إىل اهلل� أقرب بكرثة الدعاء ،واملناجاة،
وال�شعور باحلاجة �إليه يف ك ّل تفا�صيل حياتنا،
وهذا من مقامات العبودية هلل تعاىل.
�أم زهراء� :أح�سنتم ،كذلك �أنّ البالء رغم ما
ي�سبب من �أمل ومرارة ف�أنه مينحنا خربة يف
التعامل مع امل�صاعب وال�شدائد وبذلك نكون �أكرث
ق ّوة.

علي :والأعظم عطا ًء هو ما �أعدّه اهلل من
�أم ّ
الثواب اجلزيل ملن �صرب و�أحت�سب.
�أم زهراء :نعم؛ لأنّ اهلل تعاىل �إذا �أحب عبد ًا

حم�صه بالبالء.
ّ
�أم ح�سني :ومع ذلك ف�إنه الب ّد من �أن يكون مع
الع�سر ي�سر هكذا وعد اهلل تعاىلَ  :ف ِ�إنَّ َم َع ا ْل ُع ْ�س ِر
ُي ْ�س ًرا �ِ إنَّ َم َع ا ْل ُع ْ�س ِر ُي ْ�س ًرا( /ال�شرح.)6 ،5:
عنك قدرته تعاىل على ك�شف
�أم جعفر� :أم غابت ِ
الكرب ،وتغيري جمرى الأحداث بال �أ�سباب ّربا ال
ي�ستوعبه حتى خيالنا.
علي :كما ورد عن ال�صادق جعفر بن حم ّمد،
�أم ّ
"
" 
عن �أبيه .. :و�أنّ الفرج مع الكرب)1(. ..
�أم جواد :اللهم امنحنا ال�صرب والتو ّكل عليك.
أح�سنت حبيبتي �أكرثي من الدعاء وطلب
عليِ � :
�أم ّ
العون منه تعاىل ،والآن دعينا نته ّي�أ فقد اقرتب
وقت ال�صالة ،قطع رنني هاتف �أم جواد احلديث
ومع �صوت اهلل �أكرب �أغلقت �أم جواد الهاتف وقد
انفرجت �أ�سارير وجهها وترقرقت دمعة يف عينها
وجهت نظرها �إىل الث ّلة
اهلل �أكرب كبري ًا عظيم ًاّ ،

الط ّيبة َ ف ِ�إنَّ َم َع ا ْل ُع ْ�س ِر ُي ْ�س ًرا ِ�إنَّ َم َع ا ْل ُع ْ�س ِر
ُي ْ�س ًرا.
.....................................
الوايف :ج� ،26ص.161
()1
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ُ
ِر َسالَة يَتِ ْي ٍم
العار�ضي /النجف الأ�شرف
زينب عبد اهلل
ّ
عندما يعتلي الأنني ،ويفي�ض ال�شوق واحلنني� ،أم�سك ورقتي؛ ل ّ
أ�سطر َ
لك على
أناديك بكلماتي ،ا�شتقتُ � َ
خطوطها ر�سالتي ،و� َ
أبت ،وها �أنا يف ذكراك
إليك يا � ِ
ال�سنوية اكتب � َ
إليك يا والدي ،وملهمي وقائدي ،فتق ّبل م ِّني ر�سالة يتيم.
أزف � َ
َ
رحيلك � ُّ
إليك �أخبارنا ال�سعيدة ،فلقد حتررت
�أبي احلبيب :مع ذكرى
الأر�ض ،ورحل الأعداء الأ�شقياء ،يج ّرون
�أذيال اخليبة واخل�سران ،وارتفع من
جديد يف مدينتنا �صوت الأذان ،و ُف ِتحت
�أبواب املدار�س وابت�سم الأطفال ،وعاد
لنا كما كنتَ حتلم ال�سالم والأمان،
و�أنا �سعيد بتحقق � َ
أمنياتك ،فقد جاءت
بالثمار اجلنية ك ّل ت�ضحياتك.
�سعيد؛ لأنك بعت حياتك كي ت�شرتي
الأمن وال�سالم لل�ضعفاء ،كي ي�صان
العر�ض وترتفع الر�ؤو�س ع ّز ًا وكربياء.
�سعيد؛ لأنني زرتك اليوم يف ريا�ض
ال�شهداء ،هناك ر�أيتك ترقد ب�سالم
مع رفاقك الأوفياء ،و�شعرتُ ب�أرواحكم
ُت�سافر ك�أ�سراب احلمام املهاجرة ،بك ّل
�شغف نحو العلياء.
أبت �أنني وك ّل َمنْ يقف على قبوركم النوراءُ ،يزرع يف داخله ال�شوق
اعلم يا � ِ
للت�ضحية والفداء ،ف�أنوار بطوالتكم ُت�ضيء لنا الطريق لالرتقاء ،ووهج
كلماتكم وو�صاياكم ما زالت ترن يف م�سامعنا ِّ
لتعطر الأجواء ،فتح ّثنا وتدفعنا
كي ن�سمو باال�ست�ضاءة بها نحو عوامل النور وال�ضياء.
�أ ّما اخلرب الثاين الذي �أردت �أن �أز ّفه � َ
إليك �أ ّيها العزيز ،فهو خرب جناحي
يف االمتحان ،لقد �أتيتُ بوثيقة تخ ّرجي من االبتدائية؛ لأريك �إ ّياها كما كنتُ
عدد 146
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َ
�أفعل يف ك ّل مرة ،ولكنني �أ�شعر باخلجل َ
فدرجاتك �أعلى و�شهادة
أبت؛
منك يا � ِ
�سجلتَ بالدم القاين � َ
إجابتك عن ك ّل الأ�سئلة ،ورحلتَ
تخ ّرجك �أعظم ،فقد ّ
�صادق ًا وف ّي ًا ،وفزتَ ب�أعلى منزلة ،وها �أنتَ مع ك ّل فجر ت�شرق؛ لتزرع يف روحي
�أزهار الوالء ،فيخ�ضر على َ
يديك احللم ويتفتّح الربعم ،وينمو الأمل ب�أنّ
القادم �أجمل.
أبت احلبيب :لقد وقفتُ مع �أ�صدقائي
� ِ
يف وادي ال�سالم عند ريا�ضكم ،وب ّللنا
بالدمع ح ّبات ترابكم ،هم�سنا ب�أرواحنا
وقلنا لكم :دعونا نقتب�س �ألق ًا من دمائكم،
ونقتاتُ من خبز حكاياتكم؛ ع ّلنا نو ّفق
لل�سري على نهجكم ،ون�سعى بك ّل وفاء
لإكمال م�سريتكم.
مكثنا عند م�شاهدكم ل�ساعات ،كانت
�أجمل من ك ّل �أيامنا دونكم ،ثم ا�ضطررنا
�إىل الرجوع �إىل بيوتنا التي تغمرها
رائحتكم ،و�صدى �ضحكاتكم ،وتنب�ض ك ّل
زاوية منها ب�أعطر ذكرياتكم.
وقبل الوداع ،و�ضعتُ يدي على َ
قربك،
�صورتك ،وقلتُ َ
َ
لك
و�أ�سندتُ خدّي على
وداع ًا �أ ّيها احلبيب ،وعهد ًا �أن �أكمل امل�سري حتى الرمق الأخري.
ولد َُك ال�صغري..

حلياة أفضل

إنَّهُ ُم َم ْس ُ
ؤولو َن

بات من امل�ؤ ّكد لدى اجلميع خطورة ما تعر�ضه بع�ض القنوات الف�ضائية
وو�سائل التوا�صل االجتماعي من برامج و�أفالم ال ُت�سيء �إىل �أخالق الفرد
امل�سلم فح�سب ،بل تعدّى ذلك �إىل امل�سا�س بعقيدته بوجود اهلل تعاىل
ووحدانيته� ،أو حتى مبدى انتمائه �إىل الإ�سالم كدين حنيف مبني على
ال�سالم والت�سامح ونبذ العنف والتط ّرف ،خا�صة �إذا كان املتل ّقي بعمر ال ُي�ؤمن
عليه من الغايات الدنيئة التي تب ّثها تلك القنوات ،ممّ ا
ي�ؤدي �إىل بث ال�شك يف نفو�س هذه ال�شريحة الفتية من
الأطفال واملراهقني وعقولهم التي مل ت�صقلها جتارب
احلياة بعد ،ف ُيخ�شى عليهم من االجنراف مع تيارات
هذه ال�شبهات والأفكار املنحرفة.
�إنه حدث م ّر بي �شخ�صي ًا فقد فاج�أتني بتعليقها تلك
الفتاة ذات الثماين �سنوات ،عندما كنتُ �أ�شرح در�س
العقائد لطالبات املدار�س يف الدورات ال�صيفية ،وكيف
�أنّ اهلل تعاىل واحد ال �شريك له وما هذه الأ�صنام � ّإل
�إ�شراك باهلل ،وو�سائط �ص ّماء �صنعها الإن�سان
اجلاهل بيديه العن وعي منه بخالقه ،وان�صياع ًا
لنف�سه الأ ّمارة بال�سوء ،و�ش َّبهتُ للطالبات بع�ض امل�شاهد التي نراها يف الأفالم
وكيف يلتج�أ النا�س �إىل هذه الأ�صنام لطلب العون ويقدّمون لها القرابني
ف�صدمتُ من قول
لت�سهيل ق�ضاء حوائجهم وجعلها و�سيلة بينهم وبني اهللُ ،
هذه الفتاة( :نعم �ست �إ ّنها تعطي املراد ملن يطلب منها)� ،أدركت واقع ًا مدى
ميل هذه العقول الربيئة لهذه الأفكار ال�سامة وال�صور التي تز ّين هذه الأفعال،
موجه جلميع
بحيث جتعلها �أمر ًا طبيعي ًا ،ف�س�ألتها لأ�صحح فكرتها والكالم ّ
يديك ماذا كان
إنك � ِ
أم�سكت هذا ال�صنم املل ّون ثم �أفلتيه من ِ
الطالبات ،لو � ِ
ليح�صل؟
قالت ب�سرعة وبجواب الفطرة ال�سليمة�( :ست �سينك�سر) ،فقلتُ لها� :إذن
كيف ُيعطي املراد َمنْ ال ميلك لنف�سه نفع ًا وال �ضر ًا؟
�إنها مهمة خطرية حتتاج �إىل تكاتف اجلميع دون ا�ستثناء ،وك ّل ح�سب

ميعاد كاظم الالوندي /كربالء املقدّ �سة
مقدرته وموقعه ل�صد تلك الهجمات الت�شكيلية ا�ستناد ًا لقول الر�سول�" :أال
ك ّلكم راع وك ّلكم م�س�ؤول عن رعيته )1("..فمع �شيء من املراقبة امل�ستم ّرة
زجهم يف الدورات احلوزوية التي تقيمها العتبات
واملعتدلة للأبناء ،وكذلك ّ
املقدّ�سة واجلهات املوثوق فيها ،و�إ�شراكهم يف الأن�شطة الريا�ضية الرتفيهية
وامل�سابقات الثقافية وبعون اهلل تعاىل �ستثمر هذه اجلهود املباركة.
ّربا ت�ستطيع العائلة الواحدة �أن تقت�سم رغيف اخلبز
وتلب�س الثوب الب�سيط وت�سكن البيت املتوا�ضع ويكون
ال�صرب جلبابها ت�أ�سي ًا ب�أهل البيت وطلب ًا للجزاء
الأوفى يف الآخرة ،لكن كيف �إذا ُ�ض ِّللت عقول �أوالدنا
وغارت يف وحل اخلبث والرذيلة؟ حينها لن ن�ستطيع
ا�سرتجاعهم؛ لأنهم يكونوا قد كربوا ،القارات
ت�صحبهم.
القناعات الزائفة والأفكار الهدّامة وحتت م�سميات
�إ�سالمية وهي ال متت للإ�سالم ب�صلة �أبد ًا ،فيم�سون
�إ ّما حطب ًا حلروب خا�سرة �أو ُا�سارى وراء ق�ضبان
الغربة.
�أ ّما موجة الإف�ساد والت�ضليل خطرة وامل�س�ؤولية امللقاة على عاتق الأهل واملر ّبني
�أخطر ،ف�إن �أهمل امل�س�ؤول واجبه لأعذار وحجج واهية واحلال �أنّ �أبناءنا
�أمانة الرب يف �أعناقنا ُن�س�أل عنها يوم القيامة َ و ِق ُفوهُ ْم �إِ َّنه ُْم َم ْ�س ُئو ُلونَ /
(ال�صافات.)24:
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َد ْو ُر األب ِفي ُ
األ ْس َر ِة
ِ

زينب جعفر املو�سوي /النجف الأ�شرف
للأب دور كبري يف حياة �أبنائه؛ فهو عامل �أ�سا�سي لبناء جمتمع متما�سك،
والأم لي�ست وحدها امل�س�ؤولة عن تربية الأبناء فاملهمة م�شرتكة بينهما؛ ووجود
الأب يف حياة البنت ي�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا يف �شخ�صيتها ،وميكن لطبيعة الفتاة
وعالقتها يف مرحلة الطفولة مع �أبيها �أن حتدد معامل �شخ�صيتها مع دخولها
مرحلة املراهقة ومن ثم الن�ضج.
ومرحلة املراهقة من �أكرث املراحل التي حتتاج فيها الفتاة �إىل �أن تكون قريب ًة
من والدها؛ لأنها تتح ّكم يف مدى توازنها النف�سي عندما تكرب ،وفيما يتع ّلق
بغياب دور الأب عن الأ�سرة وعدم وجوده بجانب ابنته يف مرحلة الطفولة،
ف�إنّ لهذا �آثاره ال�سلبية التي تظهر على �شخ�صيتها فيما بعد؛ لأنّ وجوده
ُي�ساهم يف جناحها �سواء يف حياتها العلمية �أو العملية �أو االجتماعية ،و�إنّ
غياب �صورة الرجل املتم ّثلة بوجود الأب يف حياة الفتاة ينعك�س �سلب ًا على
تعاملها مع اجلن�س الآخر؛ حيث �ستجد نف�سها مرتبطة ب�أي �شاب �أو رجل
ت�شعر باالطمئنان معه كتعوي�ض ع ّما فقدت ،لتوفريه احلماية والأمان التي
حتتاج �إليهما وهو ما قد يدفعها �إىل القبول بعالقة ُت�سيء �إليها ويقع ما ال
ُتمد عقباه.
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لَ ْم ْأن َت ِظ ْر ُح ْل ً
ما

النبي
علي عبد ّ
خديجة ّ
بنهم و�أريد �أن
�سحرين عامل كتب الأخالق وحياة العلماء ،كنتُ �أقر�أ ٍ
�أعرف ب�سرعة� ،أريد �أن �أكت�شف هذه الروح التي بها نثاب ونعاقب،
وب�سببها �سن�ستن�شق رائحة اجلنة �أو �سيلفحنا زفري النريان ،مل �أنتظر
حلم ًا �أو مكا�شفة كي �أفهم ،وقد كنتُ �أرى من ال�سذاجة �أن يعتمد املرء
على هذه الأمور كما تفعل الكثري من الن�ساء ،وال �أدري من �أين جئن بهذا
اليقني ب�أحالمهن ،فاملنطق الذي اتبعته �أنّ �أولياء اهلل وحدهم َمنْ
با�ستطاعتهم االعتماد على الر�ؤى� ،أ ّما ال�سواد الأعظم فغالب ًا ما تكون
�أحالمهم من ن�سج خياالت العقل الباطن؛ لأنّ َمنْ ي�أكل امللح طوال اليوم
الب ّد و�أن يحلم باملاء.
ففهمتُ �أنّ الروح ت�شفى وترقى ك ّلما اقرتبت من خالقها ،الإح�سا�س
َ
عالقتك به حتت عنوان
املرهف يف عالقتك باهلل� ،أنتَ ال تريد �أن تكون
اخلوف ،بل �إىل �شيء ي�شبه ال�صداقة� ،أنتَ حت ّبه لذلك ال تريد �أن تع�صيه،
فكيف �أ�صل �إىل هذه املرحلة ال�سامية من الروح؟ الأمر يحتاج �إىل توفيق،
فبد�أتُ �أبحث عن موجباته و�أولها كان بر الوالدين� ،أتذ ّكر جملة �شهرية
علي رجب اخلياط (كيمياء املح ّبة) (يف النهار �أح�سن �إىل خلق
لل�شيخ ّ
اهلل ويف الليل اذهب �إىل بابه لال�ستجداء) خدمة النا�س �س ّر من الأ�سرار،
بحجر واحد ،لذا و�أنت
فكيف �إن كانا والديك �ستكون �ضربت ع�صفورين ٍ
ً
تق�ضي حاجة �أحدهما ف�أنت يف موطن ا�ستجابة ،قد تطهو طعاما يح ّبانه،
�أو تق ّلم �أظافر �أحدهما ففي هذه اللحظات �أيقن �أنّ الكرة يف ملعبك
فاقذف بحوائجك �إىل الأعلى نحو �ش ّباك ال�سماء.

حلياة أفضل

أ ْي َن أنَا؟

َ ُ
ْ َ
َاغ
أنا أ ِح ُّب ِمل َء الفر ِ
�إ�سراء جميل الف�ضلي /النجف الأ�شرف
اللعب� ،أفالم الكرتون ،ال�شوكوالتة ،الألعاب االلكرتونية� ،أجوبة تقليدية
ل�س�ؤال قد ُيكرر على م�سامع الطفل ماذا ُتب؟ ي�سوق اخليال �صاحبه �إىل
التحليق يف �سماوات الأجوبة� ،أحدهم قال برباءة وعفوية� :أحب �أ ّمي.
ق�ضية احلب لدى الأطفال ق�ضية غريزية وجدت بالفطرة� ،أبجديتها
االجنذاب �إىل الأمور التي جتلب ال�سعادة لديهم وحت ّفزهم على �إبراز
طاقتهم احلركية ،فيبد�أ احلب برتجمة �أفعاله لديهم ،فهناك َمنْ يحب
الرك�ض وهناك َمنْ يجد نف�سه يف اللعب اليدوي ،وهناك َمنْ يفرز �شحنات
يف�سره البع�ض
الطاقة لديه على �شكل �صراع وعراك وت�شابك بالأيدي ِّ
ويف�سره �آخرون ب�أنه نذير لنوازع
بال�شيء الطبيعي املمزوج ب�شقاوة الطفولةّ ،
�شر دفني �إذا زاد عن حدّه مع تقدّم الطفل يف العمر وهنا تكمن اخلطورة.
لو �س ّلمنا جد ًال �أنّ الفطرة عند �أغلب الأطفال ترت ّكز يف تلك ال�صراعات
والت�شابكات ،و�أنّ خرباء ال�صحة النف�سية يطبعون هذه املمار�سات ِّ
ويلخ�صون
خططهم الناجعة يف م�شاركة ما ي�شكو الوالدان من فرطها ويكتفون مبنا�صرة
ال�ضحية يف هذه احلرب امل�ص ّغرة بالرتبيت على كتفه ،وموا�ساته بعبارات ال
حتمل وعود ًا ب�أخذ الث�أر ،تلك الوعود التي لو �أطلقت لغدت ال�شرارة الأوىل
التي تبذر داخله نوازع ال�شر وت�سقيها �شالالت التفرقة التي ميار�سها الأبوان،
ويغ ّلفها �إهمالهم عند ر�صدهم �أحد الأطفال وهو يحب الألعاب االلكرتونية
املخت�صة بالعنف والقتل.
واحلب العنيف،
احلب اللطيف
ّ
فما �أكرب التناق�ض بني املفهومني مفهوم ّ
فمن يكون جوابه على ا�ستفهام ماذا حتب؟ ب�أنه يحب القتال والتعنيف
فالب ّد �أن ير ّكز املر ّبي يف رغباته؛ لأنّ امل�س�ألة قد ت�ستفحل لديه م�ستقب ًال وهو
م�ؤ�شر يجب االلتفات �إليه والتعامل معه بجدية �أكرث للحد من تفاقم النزعة
العدوانية والتي بدورها �ستحت�ضن ب�ؤر ًا للإجرام يف املجتمع.

و�سن نوري الربيعي /كربالء املقدّ �سة
فتحت عيناها على وجه �أ ّمها اململوء باحلزن والأ�سى وراحت تبحث عن �صوت
الأمان ،واحلب ،والعطف ،و�صورة ،القوة ،والعطاء.
يف كيانها الطفويل الربيء اختزنت لفظة (بابا) ملن �ستطلقها؟ وهي مل
ت َر مالمح ذلك الأب� ،إنه الكهف واحل�صن واملالذ يف �س ّراء هذه الدنيا
َ
َ
�سعادتك ،وماذا عن
ابنتك الغالية ورحتَ ُتفتّ�ش عن
و�ضرائها ،هل ن�سيتَ
�سعادتي يا �أبي العزيز؟
هل جئت بي �إىل هذه الدنيا لترتكني بيد الأقدار رهينة الآالم ،نتيجة عدم
االختيار الأمثل للن�صف الآخر ،والتفكري ال�سطحي يف الزواج وت�أ�سي�س عائلة،
والالمباالة يف معرفة �ضروريات احلياة الأ�سرية ،والته ّرب من امل�س�ؤولية.
تد ّمرت �سعادة الأ�سرة ،وهُ دم ا�ستقرارهاّ ،
وحتطمت نف�سية �أبنائها.
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حلياة أفضل

الرُّوِت ْي ُن ال ُم ْز ِع ُج ُم ْحب ٌ
ِط لِلن ْ
َظرَ ِة إلى ال َحَيا ِة

�سهام رزاق علي /كربالء املقدّ �سة

ب�شكل مربمج و�أ�سلوب روتيني �إىل �أن�شطة احلياة املختلفة.
مع �شروق ك ّل �صباح تتجه �أ�صناف الب�شر ٍ
ب�شكل يومي عرب العقل �إىل
قد ترى نف�سك يف مكان مغلق �أو ك�أنك يف حلقة مفرغة غري قابلة للتعديل ,عبارة عن فيلم يعيد امل�شهد نف�سه نتيجة منط متكرر ٍ
اجل�سد وهو (التع ّود) ،ومن ّثم يخ ّيم امللل ،ويقل الن�شاط ويدق جر�س الإنذار رويد ًا رويد ًا منذر ًا حدوث �أثر نف�سي يحمل تبعات غري حميدة.
�أمل تف ّكر يوم ًا �أن تخرج من هذا الواقع الذي تعي�شه ،وهذا النعا�س الروحي الذي ك�سر ه ّمتك و�أحبطها؟ �أمل حتاول �أن جت ّرب �أمور ًا جديدة تبعث على الأمل؟
وتك�سر اجلمود الروتيني؛ لأنّ الغالبية مي ّرون بهذا ال�شعور ,فكما االنتخابات �شيء �ضروري لك�سر الروتني الذي ي�شعر به املحكومون كذا احلياة حتتاج �إىل
قفزات للتخ ّل�ص من قيودك املفجعة ،ل َ
أنك �أنتَ َمنْ تخلق الروتني ولي�س الظروف �أو �أي �سبب �آخر.
واليك بع�ض منها:
الب ّد لك ّل فرد من و�ضع حلول لنف�سه تكون وقود ًا لإ�شعال الدافعية نحو التغيريِ ،
• �إخال�ص عبوديتك هلل عن طريق ربط غاياتك الأ�سا�سية من احلياة ،لتحقيق الأمن الروحي وتكون �أكرث بهج ًة و�سعاد ًة.
• التف ّكر ك ّل يوم يف �آية من القر�آن الكرمي تخرج منها بعالج لأحدى م�شكالتك ويف اليوم الثاين �آية �أخرى تكون ذا نتائج خمتلفة عن الأوىل.
• تخ ّل�ص من الأ�صدقاء الذين ي�شحنوك بالطاقة امل�ض ّرة �أ�صحاب النظرة ال�سوداوية ،حاول �أن تبعدهم عن طريقك؛ لأنك عند حديثك معهم يعطوك جرعة
من الب�ؤ�س.
• حتدّث مع َمنْ حتب؛ لأنه يفهم �إح�سا�سك وي�صنع لك اللحظات اجلميلة ،ف�صاحب ال�سعيد ت�سعد و�صاحب التعي�س تتع�س.
غي بع�ض العادات املتكررة.
• ِّ
• الإبداع واالبتكار و�إظهار هواياتك اخلفية و�صقلها� ،أو ن�شاطات جديدة مل ي�سبق لك �أن مار�ستها جتلب لك الإثارة والت�شويق.
• تغيري ديكور املنزل وخ�صو�ص ًا مكان نومك ،وو�ضع الأ�شياء التي حت ّبها بالقرب منك ,كذلك �ألوان البيت ،فتجلب لك البهجة وال�سرور.
• تغذية العقل بالقراءة فخري جلي�س يف الزمان كتاب والعلماء و�صلة الأرحام ،ف�ض ًال عن ق�ضاء حوائج النا�س؛ لأنها من نعم اهلل عليك.

• الوقت ر�أ�سمالك ،حاول ترتيبه وا�ستغل ك ّل ثانية فيه؛ لأنك مهما حاولت �إرجاعه فلن ت�ستطيع ،وال تكون كالآلة لأنك �ستفقد مل�سة احلياة ،قال �أمري امل�ؤمنني :
" َمنْ اعتدل يوماه فهو مغبون")1(.
• كن مبت�سم ًا؛ لأنّ االبت�سامة �أجمل �شيء يف الوجود.
• حتديد يوم مع العائلة للمتعة �أو ذهابك مفرد ًا بعيد عن �ضو�ضاء املدينة؛ لأنك بحاجة �إىل الت�أمل.
• حتديد �أهداف �إيجابية �شهري ًا وف ّكر بتحقيقها با�ستمرار وردد كلمات التحفيز؛ لأنها ُت�ساعدك على حتقيقها.
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا هات ورقة ود ّون ك ّل �أفكارك وحاول تبديلها بني احلني والآخر ،وال تذهب وراء ال�سراب والق�شور؛ لأنه من اخل�سران �أن تخرج بال نفع من
الدنيا ،ويف البدل ال�ضائع تقول ماذا قدّمت حلياتي ,حياتك بيدك فكن �شجاع ًا كالأ�سد ن�شيط ًا كالنحلة مبتهج ًا كالع�صفور.
...................................
ميزان احلكمة :ج� ،2ص.1110
()1
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حلياة أفضل

الس َعا َدة
َفكيرُك اإلي َجاب
ت ِ
ِي َطرِي ُقك نَح َو َّ
ّ
رغد حميد خ�ضران /كربالء

الإن�سان على م ّر الع�صور يف �صراع بني اخلري وال�شر ،وكما هو معروف هما
متعاقبان ،ما �إن حان دور اخلري حتى ح ّل الأمان وال�سالم و�إن ح ّل ال�شر تذمر
الإن�سان وت�شاءم و�ساءت �أفكاره ،ك�أنها نهاية احلياة.
تخ�ص الإن�سان حيث ي�شعر بالقلق وعدم االطمئنان والتذمر والت�شا�ؤم
امل�شكلة ّ
وال�سلبية ب�شكل م�ستمر من دون املرور
مب�شكلة �أو التعر�ض خلطر .فال�سلبية
متمركزة يف العقل بال �أ�سباب ،وهذا ي�ؤثر
يف نف�س الإن�سان �أثر ًا كبري ًا ،وي�ؤثر يف
املحيطني به واقع ًا يف املكان والزمان ،فهو
بهذا ّ
ي�ضيع م�ستقبله و�سعادته بتفكريه
ويغي
الع�شوائي ،مامل ميتلك الإرادة ّ
تفكريه ليعي�ش �أو ليح�صل على واقع م�شرق
مثمر وم�ستقبل رفيقته ال�سعادة.
كيف تتخ ّل�ص من التفكري ال�سلبي لي�صبح
�إيجابي ًا؟
 -1الثقة بالنف�س :فال �أحد ي�ستطيع �أن
مينحك ما متنحه �أنت لنف�سك ،وافهم
حي كامل ال ينق�صه �إال
جيد ًا ا ُنك �إن�سان ّ
�إرادته ،والإرادة �سالح.
واحبب
ت�صالح مع نف�سكّ ,قد ْر ذاتك،
-2
ْ
ْ
نف�سك وال تبغ�ضها ،فكيف تتوقع �أن يح ّبك
حتب نف�سك.
�أحد و�أنت بنف�سك ال ّ
� -3ضبط النف�س وتع ّلم ال�سيطرة على
الغ�ضب وال�صرب هو ما حتتاجه لته ّذب
نف�سك يف م�سرية حياتك.
 -4ال�شعور بالر�ضا مينحك ال�سالم
والطم�أنينة ،وهي تنبع من قلبك حيث ال
ي�ؤثر ال�سالم العاملي عليك �إذا كان قلبك وعقلك ونف�سك يعانون من �أر�ض
متزلزلة ،حيث ال ي�ستطيع �أحد �أن مينحك يد االمان و�أنت تفتقر �إىل �إرادتك
ال�سلم.
نحو هذا ِّ
 -5ابد�أ بالتغيري :طاملا بنيتَ القاعدة والأ�سا�سيات النابعة من داخلك ،هذا
ال�س ّلم.
التغيري الب�سيط هو املنطلق ،هو �أول درجات ُّ
 -6الآن ابد�أ بتغيري ما حولك ،مث ًال اختيار �أ�صدقاء ج ّيدين ايجابيني داعمني،
واق�ض �أوقات ممتعة معهم.
لي�س ك ّل ه ّمهم ال�شكوى والتذمر من هذا العاملِ ،
تغي الأ�شياء الروتينية اململة ب�أخرى يدعو �إىل التفا�ؤل ،كا�ستبدال كتب
ّ -7
الت�شا�ؤم بكتب �أخرى حم ّببة للنف�س وخفيفة ،و�أن ال يكون الكتاب مطو ًال وممالً

املقدّ �سة

ففي ال َبدء يجب �أن تكون الكتب جاذبة ّ
وم�شوقة.
وقت للراحة وا�ستن�شاق هواء نقي ،والتعر�ض للمناظر
 -8الرتفيه� :أخذ ٍ
الطبيعية التي يغلبها اللون الأخ�ضر ،فالنبات هو م�صدر الأوك�سجني.
 -9ممار�سة الريا�ضة ب�شكل م�ستمر ،فهي تزيد من ن�شاط الدورة الدموية،
وت�شعرك بالراحة والهدوء النف�سي ،وت�ساعدك على
اال�سرتخاء والتفكري ب�شكل �إيجابي.
 -10حتديد الأهداف مبا يتنا�سب مع ميول الإن�سان،
و�أنْ ال يتعدى �إمكانيات الإن�سان وقدرته ،بح�سب
امل�ستوى فمثال الر�سم :امل�ستوى املبتدئ ،املتو�سط
،واالحرتايف ففي هذه احلالة من املحال �أن يقدّم
املبتدئ ما ي�ستطيع �أن يقدّمه املحرتف يف النقطة
الزمانية الواحدة ،فاملبتدئ بجهده ووقته و�صربه
وتع ّلمه وتلقف املالحظات والنقد �سي�صبح فيما بعد
متو�سط ًا ثم حمرتف ًا ،وبح�سب هذه امل�ستويات تنتقل
الأهداف.
ً
�ضع ّ
خطة لك ّل هدف مهما كان ب�سيطا ومن ثم مع
التطور واخلربة تنتقل من جناح �إىل جناح �أكرب،
ففرحك بنجاحك ال�صغري حافز لك على جناحات
�أُخرى �أكرب ،فحارب �أفكارك ال�سلبية وال تقارن
نف�سك ب�أ�شخا�ص �آخرين ّربا بد�أوا قبلك.
تفكريك الإيجابي ملء عقلك وقلبك ي�صبح جزءاً
من يومك وروتينك غري اململ ،فت�صبح �صديق ًا حم ّبب َا
للآخرين وتدعمهم ،وت�ؤثر فيهم وتزرع بذور التفا�ؤل
�أينما وطئت قدمك ،فم�ساعدة الآخرين �أي�ض ًا ثمرة
ترفع من معنوياتك ،وتزيد من طاقتك الإيجابية.
فالإيجابية تن ّمي روح املحبة والت�سامح يف املجتمع،
وحتارب القلق ،ومتنح ثقة عالية بالنف�س ال تتزلزل،
وهي مفاتيح ال�سعادة.
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امللف التعليمي

األ َدا ُء َ
َعلِ ْي ِم لآلبَا ِء
ِي َو ُم َح ِّ
صلَ ُة الّت ْ
األكا ِد ْيم ُّ

التح�صيل الدرا�سي والثقافة الأكادميية للوالدين مبراحلها املختلفة
لها ت�أثري مهم يف الأبناء تربوي ًا ومعرفي ًا ،حيث ُي�شري امل�ستوى العلمي يف
حياتهم �إىل مدى تفاعلهم مع �أفراد املجتمع ب�صور ٍة عامة و�إبراز هويتهم
اخلا�صة ،وت�أتي تلك الأهمية للتز ّود بالعلم واملعرفة على وفق القدرات
ّ
والفروق الفردية للأبوين يف زيادة الوعي ،واحلث على طلب العلم ،وبناء
�أمة ح�ضارية معطاءة وذات ت�أثري مبا�شر يف تنمية ال�شخ�صية امل ّتزنة،
والقيادية ،واملتم ّتعة بالثقة ،والقرار الإيجابي ،وح�سن �إدارة املواقف،
واتخاذ القرار لدى �أبنائهم التالميذ ،فالتلميذ الذي ين�ش�أ يف ظل �أ�سرة
ت�شجع على التعليم والتز ّود من طيف العلوم واملعارف املتن ِّوعة مع مراعاة
ِّ
القدرات واملهارات املتاحة لأبنائها واملنا�سبة لإمكاناتهم ،والتعامل مع
توجهاتهم وميولهم بال�شكل الأمثل وال�سليم� ،سينعم ذلك التلميذ ويتم ّيز
ّ
مبهارة التقومي الذاتي وح ّل امل�شكالت و�أي�ض ًا الإيفاء بتحقيق �إحدى
م�صاديق الزكاة �أال وهي ن�شره بعد اجتيازه للمراحل الدرا�سية املتوا�صلة
يف �ضمن امل�سار املعريف ،يف �ش ّتى االخت�صا�صات املتن ّوعة ،و ُي�ساعد
امل�ستوى العلمي للوالدين على �إتقانهم و�إجادتهم لفن لعب الأدوار يف
تعليم التالميذ ،وغر�س القيم والأخالق لديهم عن طريق القيام بدور
املع ّلم وارتداء زي املالك التدري�سي والإم�ساك بالقلم واتخاذ �أحد �أركان
املنزل (كقاعة درا�سية م�ص ّغرة) ملتابعة جدول الدرو�س.
وللأثر املعريف للوالدين� ،سراج ينري طريق التالميذ بالتوافق وتقارب
االهتمامات ،ومنار يع ّزز حجم القدرة التنموية لأبنائهم ،لتكون خري
حم ّفز للتقدّم يف املحيط املجتمعي والأكادميي ،وذلك لكون الأبناء
يق�ضون وينعمون ج ّل �أوقاتهم وحياتهم حتت يفء الوالدين يف البيت
باعتباره امل�صدر الرئي�س للت�أثري والت�أثر ،واكت�ساب القيم و�إر�ساء
القاعدة املتناغمة مع بيئة املدر�سة وما تت�ض ّمنه من ر�ؤى و�أفكار
و�أ�شخا�ص جدد ،ومناهج معرفية وتربوية ،بال �شك �سيت�أثر التلميذ
نف�سي ًا ومعرفي ًا بوالديه املتمتعني مب�ستوى تعليمي م�ؤهّ ل ،فالأ�سرة
املتع ّلمة مت ّثل الأعمدة الر�صينة الداعمة للفكر احلقيقي لأوالدها،
فللأ�سرة ف�ضل كبري يف تب�صري الأبناء و�ضرورة االرتقاء يف احلياة،
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نوال عطية املطريي /كربالء املقدّ �سة

وقد �أثبتت الكثري من الدرا�سات االجتماعية ،ظهور �صدى وا�سع و�أثر
عميق للمكانة العلمية والثقافية للأبوين يف رفع م�ستوى كفاءة �أبنائهم
التالميذ ،وح�صد الكثري من اجلوائز وتق ّلدهم مراتب علمية ،وذلك
ال�ستطاعتهم تذليل بع�ض ال�صعوبات �ساعني لرفع �أداء �أبنائهم وح ّثهم
على مواجهة الظروف والعقبات وم�ساندتهم الجتيازها بغية الو�صول
املتح�صنان معرفي ًا يزدانان باملرونة
�إىل الهدف املن�شود ،فالوالدان
ِّ
والتعامل ال�سمح املواكب لالحرتام ،وحرية الفكر والتعبري.
وختامه م�سك :الأ�سرة العريقة املتم ِّثلة بالأم والأب هي
اللبنة الأ�سا�سية للمجتمع والبنية التحتية لبناء �أجيال
قوية ذات �أ�س�س رفيعة كثرية العطاء ،تتح ّلى مبهارة حت ّمل
امل�س�ؤولية وجودة �إقناع الآخرين برباعة وامتياز.

امللف التعليمي

َوي َ
ال ِقيَ ُم ال َم ْعنَوي َُّة َودُو ُر َها ِفي البِنَا ِء التَّ ْرب ِّ
للطالِ ِب
كما ال يخفى علينا �أنّ الإن�سان جزء ال يتج ّز�أ من املجتمع ،ولذلك فهو مع ّر�ض
لك ّل التدهور واال�ضطراب الذي ُيعاين منه جمتمعه وم�ضطر لأن يك ّيف نف�سه
جلميع مق ّومات احلياة وميادينها ،ون�ستثني من كالمنا هذا ما يكون منها
حتت �إطار املفاهيم والقيم الدينية ،فهي احلاكمة على م�سريته وحركته؛
حيث حترر تلك القيم الإن�سان واملجتمع مع ًا من جميع العبوديات الفكرية،
واالجتماعية ،والرتبوية ،وتزرع يف ال�ضمري وخلجات النف�س اال�ستقرار
والطم�أنينة التي هي �أ�سا�س ال�صحة النف�سية واخللقية ،وتدفع �إىل العمل
الإيجابي الب ّناء يف �إ�صالح النف�س واملجتمع وتغيريهما ،و�أ�سا�س القيم املعنوية
والنف�سية الإميان باهلل تعاىل وب�إحاطته التا ّمة بالإن�سان يف حركاته و�سكناته،
ولذلك جند �أنّ االنحرافات غالب ًا ما تتزايد يف املجتمعات غري الدينية التي
ال ت�ؤمن مبفاهيمه �أو ال تتب ّناه منهج ًا لها يف احلياة .قال تعاىلَ  :ف َم ِن ا َّت َب َع
هُ دَ ايَ َف َل َي ِ�ض ُّل َو َل َي ْ�ش َقى َ و َمنْ �أَ ْع َر َ�ض َعنْ ِذ ْك ِري َف ِ�إنَّ َل ُه َم ِع َي�ش ًة َ�ض ْن ًكا
َو َن ْح ُ�ش ُر ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة �أَ ْع َمى( /طه.)124 ،123:
فالقيم الرتبوية هي الفي�صل الذي يحدد �سلوكيات الفرد ويو�ضح تعامالته مع
الآخر من جن�سه ،ومبا �أنّ الطالب هو حمور حديثنا وهو حلقة الف�صل يف �أغلب
املجتمعات باعتباره هو العن�صر الف ّعال واملهم يف رقي املجتمعات وتطورها
لذا ارت�أينا �أن يتم الرتكيز على اجلانب الرتبوي للطالب ،وهذا عن طريق
الدور الذي ميار�سه املع ِّلم باعتباره القدوة ّ
لطلبه ،وهذا الأمر �إمنا ُيحدّد
من ال�سلوك والعالقة بني الطرفني والتي تبنى على الود واالحرتام املتبادل
الذي ي�ؤدي �إىل �إنتاج مثمر يف العمل ،ويالحظ ذلك بزيادة العطاء وامل�شاركة
يف الأعمال والأن�شطة نتيجة حل�سن تعامل املع ِّلم واحتوائه لطالبه ممّ ا ي�ؤدي
�إىل تقدير امل�س�ؤولية ،والتعاون ،وامل�ساواة ،والعدل ،وال�صدق ،والأمانة،
واملح ّبة ،والألفة بني املع ّلم والطالب .وتختلف الو�سائل التي يعتمدها املع ِّلم
كطرق للرتبية؛ منها :م�ساندة الطالب وت�شجيعه ،فاملع ِّلم الرتبوي الب ّد من �أن
يختار من �أ�ساليب الت�شجيع ما ينا�سب الطالب مع مراعاة يف ذلك الفروق
الفردية ،ف�ض ًال عن م�ؤازرة الطلبة يف ك ّل املواقف التي تواجههم ،وكذلك

علي الق�صري /النجف الأ�شرف
م.د خديجة ح�سن ّ
�شعور املع ّلم بامل�س�ؤولية جتاه الطالب ،فال�شعور بامل�س�ؤولية ي�ؤدي �إىل الإح�سا�س
وحب الطلبة ،ولذلك عليه �أن ينطلق يف مراقبة ومالحظة طالبه
بالإيثار ّ
ّ
وتوجيههم وت�أديبهم ،فاملعلم يجب عليه �أن ينه�ض بهذه امل�س�ؤولية على �أكمل
وجه ،وا�ضع ًا ن�صب عينيه غ�ضب اهلل تعاىل عليه �إذا هو ف ّرط ،لأنّ امل�س�ؤولية
�شيء عظيم ،و�أن يحثّ الطالب على التح ّلي بالقيم االجتماعية التي ترتك
�أثر ًا يف حياته وتعامالته كاحرتام القوانني ،وال�ضوابط االجتماعية ،وتقدي�س
العدالة ،وال�شعور بالأخوة واملح ّبة بني الإفراد ،والثقة املتبادلة ،والإح�سا�س
بامل�س�ؤولية االجتماعية ،والتقوى ،والإيثار ،ونكران الذات ،وتق ّبل الن�صيحة،
والنقد الب ّناء ،وقد حثَّ �أهل البيت ويف �أكرث من مو�ضع على �ضرورة التح ّلي
علي بن �أبي طالب� أنه
بهذه القيم وغر�سها يف النف�س ،فعن �أمري امل�ؤمنني ّ

قال" :التوحيد حياة النف�س"( ،)1ومن هنا فتعميق الإميان باهلل �ضروري
يح�صنه
جد ًا يف تربية الإن�سان
وبخا�صة يف مرحلة الطفولة ،وهو وحده الذي ّ
ّ
ويوجه �ضمريه و�إرادته و�سلوكه نحو اال�ستقامة ،وال�صالح؛
من االنحرافّ ،
لإميانه بوجود قوة غيبية تتابعه يف حركاته.
.......................................
ميزان احلكمة :ج� ،1ص.701
()1
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احلشد املقدس

ِك
ِل ْجل ِ
كانت ُ
ترك�ض وراء احلافالت حامل ًة �شيئ ًا بيديها تري ُد �أن تهديه له ،ثم نادوا
�سائق احلافلة ليوقف حافلته ..ففتح الولد نافذة احلافلة ل َري ما تريده �أمه:
�أماهُ ..ماذا تريدين؟!
�أخرجت من ُك ِّم العباءة �شيئ ًا ّ
مغطى..
ماذا يا �أ ّماه؟!
�إنه حجاب �أمها ِت َك يا ولدي ،اذهب وال ترجع �إ َّ
يل � ّإل
والن�ص ُر حلي ُف َك �أو َ
تلك اخل�شبة التي �ستحم ُل َك �إىل
القرب..
ق َّب َل الول ُد ذلك احلجاب ول َّف ُه على حزامه و�أغلق
النافذة..
�سارت احلافلة �إىل اجلبهات والراديو يحث
ب�سمفونيات الن�صر ك�أ ّنها حثيث �شجر الفردو�س
ي�ساقط عليهم ن�صر ًا ح�سيني ًا.
�سارت حافلتهم كقافلة احل�سني ،نزلوا �إىل �سوح
اجلهاد ك�أ ّنهم �أن�صار احل�سني ،كان بينهم ذلك
الول ُد ك�أ ّنه زهرة ما دانها الذبول ترجتز لل�شهادة
علي الأكرب حني ل ّبى نداء احل�سني.
ب�أراجيز ّ
كانت احلرب ِّ
ل�شم هذه الرياحني ،كانت تنتظرهم
متعط�ش ًة ّ
قدم و�ساق ،تظ ّلل بيديها حتت �شم�س االنتظار ،وعندما
على ٍ
جا�ؤوا �إليها فر�شت لهم الب�ساط امللكيَّ ،
ور�شت على ر�ؤو�سهم
حلوى الأفراح ك�أنهم بد ٌر طلع عليها من ثنيات الوداع.
كانت �أمه تنظر �إىل عقارب ال�ساعة التي ت�سري بد ّقاتها مع د ّقات ولدها،
وفج�أ ًة ا�ضطربت العقارب ّ
وتعطلت ومل تعرف كم ال�ساعة الآن ،وكان الوقت
ً
ليل واملحا ُّل ُمق َف َلة..
الغراب الأرم ُل ُ
ينعق يف تلك الليل ِة على دارها ،و�ضعت �أم ُه قب�ضة يدها
كان
ُ
عدد 146
هشر ذي القعدة 1440ه متوز 2019م

26

مروة حممد كاظم /بابل

على قلبها م�ستنجد ًة بال�س ّيدة الزهراء..
تراءى لها �س ّيد يرتدي و�شاح ًا �أبي�ض ًا من خلف �ستائر الغيب قائ ًال لها :ال
تخايف وال حتزين وق ّري عين ًا ،ونه�ضت من نومها ِفزع ًة ممّ ا ر�أت ُه يف
املنام ،وارت�شفت جرع َة ما ٍء على وجل ،ولكن ما ر�أت ُه كان �أحلى
من الع�سل.
جاء الفج ُر ليبدد قطع الظالم ومن ثم ليندلع ال�صباح
ُ
برتاتيل الرحمن ،فرنّ
ديك يب�ش ُر
الهاتف
ك�صياح ٍ
ِ
بت�سبيحات الرحمة الإلهية لت�سمع �صوت ولدها� :أماه
�شمر و�ألف يزيد.
قتلتُ ل ِ
أجلك �ألف ٍ
ردّت عليه �أ ّمه الولهى بقلبها امل�سرور :اهلل اهلل َ
عليك
�سمي �أبي الف�ضل ،ثم قال لها:
حي اهلل ّ
يا ولديَّ ،
�سنهجم على العدو بعد دقائق،
دعواتك لنا،
�أ ّماه
ُ
ِ
و�أغلق الهاتف.
ف�أخذت الأم تك�س ُر ب�أ�صابعها اخلريفية ،وتعقد
بفوطتها لأم البنني ،وتدعو بدعاء يعقوب ذلك الذي
لعلي الأكرب ،ورنّ الهاتف بعد �سويعة ،و�إذا
دعت به ليلى ّ
بولدها يت�صل:
�أ ّماه ،احل�سني يناديني �إليه ،اقرئي العديلة فاحل�سني
منت�صر هكذا �أوم�أ �إلينا ب�إ�صبعه املبتور.
خ ّرت الأم مغ�ش ّي ًا عليها فاجتمعن حولها ليلى ،ورملة ،والرباب،
وقائدتهنّ زينب الكربىّ ،
ور�شت رقية عليها املاء فانتبهت� ،إذ نادى امل�ؤذن:
حي على ال�صالة.
ّ

احلشد املقدس

الد ْ
د الذي َل َي ْ
م ُ
هز ُ
ِّ
ال َب ْر ُ
فء
ه
ِ
ِ

�سمعتُ و�أطعتُ  ،ف�سرتُ على خطواتك وخمدتُ
بها �أنني الف�ؤاد..
ال جمال للأمنيات وال مكان للأحالم ،ازدحم
العقل بالواقع املرير فا�شتقت � َ
إليك وطني..
يا وطني ا�شتقتُ � َ
إليك من معتقلي ،فمن بني
جدرانه �أكتب �أنني ف�ؤادك..
وطني العزيز ذنبك الوحيد �أنك كنت مدافع ًا
ولي�س منافق ًا..
يا بلدي برد معتقلي قا�سي..
فهو برد يبقى يف داخلنا مهما تد ّثرنا عنه!
فما زال جوع معتقلي كافر ًا..
ونوم معتقلي عبارة عن موت �صغري متكرر..
يا بلدي ال�سبيل مظلم �أب�شع من ظالم حروبك..

مها حمادة ال�صائغ� /إذاعة الكفيل
وطني املوت حق ،وال�شهادة حق ،ولكن ال�شهداء
مل ينالوا موتهم من غري ح�ضورك..
وطني �أمنيتي تراب منك �أحمله وعلى قلبي
�أنرثه..
فطلب ال�شهيد من وطني؛ كن من احلا�ضرين
على موتي� ،إنها �أمنيتي..
فهزمنا َ
بردك يا وطني ومل نهزمه!
برد ح َّول �أعماقنا �إىل مغامرات مهجورة..
ف�أنبتت بها نبات ًا ح�سن ًا َ
لك يا بلدي..
َف ُر ِ�س َمت على وجوهنا ابت�سامة الن�صر..

س ْي ِن
ِف ْتَي ٌة آ َمنُوا بِال ُح َ
تن�سجم الرباري مع النور..
وينه�ض ال�صليب معتذر ًا..
يف تلك الليايل كان الن�صر حلم تلك
الأغ�صان..
ولل�صوت حلنٌ �آخر..
ق�صيدة قادمة من الوالء..
"رجال احل�شد"..
فداء َ
لك يا ح�سني..
على ال�ضفة الأخرى من ال�شاطئ..
مقرتح الوفاء..
من �أجل الع ّبا�س..
ميد الوفاء غيمتني..
من جهة ال�شرق واحدة ومن جهة الغرب
واحدة..
وينطلق ال�صوت م ّرة ثانية..
ويعو ُد البنف�سج يف الفرات..
وورد ال�سو�سن يف دجلة..
�إ ّنهم رجال الوعد ال�صادق..
للعراق..

�إ ّنهم فتية �آمنوا باحل�سني فزادهم �شهامة
وكرامة..
كانوا حتى يف الظل �أجنة النوار�س..

فاطمة جا�سم فرمان /كربالء املقدّ �سة
ُتقاوم كوالي�س الظالم..
ال تي�أ�س يا عراق..
َ
فيك رجا ٌل يف قلبهم النور..
يخ�شى �ضباب الظلم من ذاك ال�سطوع..
�سيده�ش امل�ستقبل القادم ب�أبطالنا الأحياء
منهم والأموات..
كالهما نذرا العمر لريتوي القمح ب�سالم..
ولنقر�أ يف ال�سماء "النجوم"..
ونحت�ضن الليل الهادئ..
بال ر�صا�ص..
وحتكي العجوز حكايات..
�سيحاكي
ممتلئة باجلود والوفاء..
ا ل�صبا ح
وتقول لل�صغار:
�أ ن�سجة
يا �أوالدي ..منكم َمنْ والده ا�ست�شهد من ال�شم�س..
�أجل �أن ال نغرق يف الظلم..
عندما تعرب
والدك يا �صغريي �سفينة..
النوافذ وتزور
ُو ّزع قارب دمه يف مدن العراق..
امل�شاتل..
كي ال نبقى حيارى �إذا جاء الطوفان..
لوال احل�شد ملا وجدت
يا �صغاري احل�شد رجال تغازل �صوالتهم امل�شاتل هنا..
البالبل..
وترى نورك الذهبي!
غ�صن فوق غ�صن ومنوا �شجرة واحدة..
�إنهم ربيع العراق..
"لك يا عراق"..
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ِي
ثَ ْورَ ٌة َعلَى َظ ْر ٍ
فقْ
َسر ٍّ
ب�سبب التط ّور الهائل ال�سريع والإعالم الذي ي�س ّلط الأ�ضواء يف �أكرث الأحيان
تغيت لنظرة املجتمع لهن؛ حيث
على املر�أة املنجزة ويتنا�سى ر ّبات البيوت ّ
ح�صرهنّ يف خانة الك�سل ،وعدم الإجناز ،واالتهام بالتق�صري جتاه املجتمع،
حتّى �صدَّقت بع�ض الن�ساء هذه الأوهام املحبطة وط ّبقنها باحلذافري ،و�أ�صبح
بع�ضهن �أ�سريات لها ،وك�أنّ هذه الوظيفة تنح�صر يف تنظيف البيت ومتابعة
الأوالد فقط -مع ِعظم املهام املذكورة.-
أدعوك �إىل تقدير هذه املهنة الكرمية ،فطول مدّة العامل
عزيزتي ر ّبة البيتِ � ،
الزمني املتاح لر ّبة البيت �أ�ضعاف ذلك الذي تعي�شه املر�أة العاملة ،وهذا يعني
الكثري؛ مث ًال على ال�صعيد الديني يعني :حرية يف �أوقات العبادة ومقدارها،
والتخ ّل�ص من االختالط املح ّرم لبع�ض الوظائف ،و�إعانة الزوج مبا يحتاجه
من �إدارة �أمور البيت ،وهذه عبادة بحدِّ ذاتها �إذا ما نويت بق�صد القربة
�إىل اهلل تعاىل ،والقدرة على متابعة التك ّليفات الدينية للأبناء ،وحرية القيام
بالواجبات االجتماعية ذات البعد الديني مثل زيارة الأهل ،بل حتى على
�صعيد العائلة ،ف�أوقات التن ّزه والرتفيه وال�سفر تكون �أقل تقييد ًا ،وهذا �أمر
مهم ُي�ساعد على التق ّرب من الأوالد و�سد احتياجاتهم للرتفيه امل�شروع.
�أ ّما من الناحية ال�صحية فر ّبة البيت تتع ّر�ض لن�صف ال�ضغط النف�سي الذي
تتع ّر�ض له غريها العاملة؛ حيث الأخرية تتع ّر�ض ل�ضغطي العمل والبيت
على ح ّد �سواء ،وحرية الوقت لغري العاملة ت�سمح مبمار�سة الريا�ضة ،وطهي
الطعام ال�صحي والتفنن به ،وتتيح وقت ًا ملمار�سة الهوايات التي غ ّيبتها �ضغوط
احلياة.
ما ُذكر �أعاله من الإيجابيات يواجه كم ًا من ال�سلبيات التي ميكن ح�صرها
بعدّة �أمور منها مث ًال:
 .1الروتني:
ي�أتي الروتني وامللل يف �أول قائمة ال�سلبيات عند بع�ض الن�ساء ،والتغ ّلب عليه
لي�س بالأمر امل�ستحيل ،فا ّتباع جدول تختلف مهامه ب�شكل يومي �أو �أ�سبوعي
كفيل بك�سر الروتني ،و�إ�ضافة توابل للحياة كاال�شرتاك يف دورة جمانية� ،أو
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ميمن م�ؤيد ال�سعيدي /بريطانيا
قراءة موا�ضيع خمتلفة� ،أو متابعة برامج تلفزيونية هادفة� ،أو متابعة ما
يحدث يف مواقع التوا�صل االجتماعي بتع ّقل وانتقاء؛ ك ّل ذلك �سيك�سر الروتني
ويو�سع �أفق التفكري ويحقق ر�ضا عن الذات.
ّ
� .2شهادة �أكادميية غري م�ستخدمة:
تندم بع�ض الن�ساء و ّ
جتر احل�سرة بعد احل�سرة لت�ضييعها الأعوام من عمرها
يف الدرا�سة والتح�صيل العلمي ،متنا�سي ًة التكليف ال�شرعي �أو ًال بطلب العلم،
وحالة الإ�شباع النف�سي الذي يحدثه التع ّلم ثاني ًا ،فهذه ال�شهادة الأكادميية
ذخ ٌر �أهون ا�ستخداماته تدري�س الأبناء مبختلف مراحلهم الدرا�سية.
� .3ضيق ذات اليد:
دخل �إ�ضايف ي�سد احتياجاتها
قد ي�ضع هذا الأمر املر�أة يف موقف البحث عن ٍ
واحتياجات �أ�سرتها ،ولكن بطلة هذا املقال ر ّبة بيت ب�سبب الظرف الق�سري،
دخل �إ�ضايف؟
فهل من �سبيل لأي ٍ
لديك بع�ض اخليارات هنا� :إ ّما تنمية هواية قدمية واملتاجرة بها من
نعمِ ،

داخل البيت� ،أو الإحلاح بالدعاء �إىل اهلل بتو�سعة رزق الزوج ،يقول الإمام
علي يف و�صية البنه احل�سن" :واعلم �أنّ الذي بيده خزائن ال�سماوات
ّ
"
ّ
وخيارك الأخري هو
(،)1
إجابة
ل
با
لك
ل
ف
وتك
الدعاء،
يف
لك
أذن
�
قد
أر�ض
وال
ِ
"
"
تع ّلم فن الر�ضا والقناعة لأنّ القناعة مال ال ينفد )2(.
ُيذ ِّكر هذا املقال البع�ض ب�أنّ القوة النابعة من الأعماق لتغيري الواقع الذي
يقنعنا به الغري على �أنه فا�شل �إىل واقع �أف�ضل و�أكرث ت�صاحل ًا مع النف�س مهمة
ممكنة التحقيق ،فدور املر�أة العظيم يف املجتمع يبد�أ من بيتها �أو ًال ،فالنتاج
جيل ناجح يجب �أن تبد�أي بنف�سك �أو ًال وتكوين يف حالة ر�ضا عن الذات،
فلتكن �إذن هذه املهمة حالة ثورة على الظرف الق�سري.
.........................................
نهج البالغة ،ج� ،3ص.47
()1
نهج البالغة ،ج .٤
()2

منمك وإليمك

ال َح َجرُ األ ْبَي ُ
ض
هو بيت اهلل ،قال تعاىل� :إِنَّ �أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِ�ض َع
ا�س َل َّل ِذي ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َوهُ دًى ِل ْل َع َ ِال َني ،)1(هي
ِلل َّن ِ
الكعبة ،بقية الفردو�س املفقود املوعود ،طهّرها اهلل
تعاىل وقدّ�سها ،ودحا الأر�ض من حتتها وب�سطها،
و�أخرج منها ماءها ومرعاها ،حتى جعلها مقدّمة
حلياة الإن�سان ،ف�إذا هي ّ
حمط �آماله منذ فجر
التاريخ ،وو�ضع �أبو الب�شر� أ�س�سها ،وركز فيها
ّ
امل�شتق من جنان الرحمن،
ذاك احلجر الأقد�س،
امل�شع�شع ببيا�ض اللجني ،وعطر الريحان ،حتى
�إذا �أغوى ال�شيطان بني الإن�سان ،ف�س ّولت له نف�سه
ا ّتباع هواه� ،س ّودته الذنوب واخلطايا ،فغدا حلياة
الب�شر ّ ً
�سجل حاف ًال بالرزايا ،فاجتمعت على ذلك
القد�سي ظلمات النفو�س الأ ّمارة بال�سوء
البيا�ض
ّ
ّ
مع �أنوار امللكوت ،وغطى ال�سواد على البيا�ض(،)2
متام ًا كما ّ
تتغطى �شم�س موعودنا بال�سحاب.
وتنفرج �أ�ستار الكعبة عن الأ�سرار ،و�إذا بالأقدار
ت�سجل على قرطا�س ذاك احلجر الأبي�ض؛ كيف
ّ
�ألقى �آدم وحواء رحالهما على هذه الأر�ض ،وكيف
بد�أت رحلة اخلري وال�شر تخو�ض نفو�س الب�شر،
كيف ت�س ّلل احلقد �إىل نف�س قابيل ،حتى �س ّولت
له نف�سه ارتكاب �أول و�أب�شع جرمية ،ليفتتح �إبلي�س
بالزقوم ،وال�ضريع �أول وليمة.
وتتواىل اجلرائم والذنوب ،ويغدو ديدن الب�شر �أن
ي�ست�سهلوا اجلرائر وي�ست�صغروا الكبائر ،و�شيئ ًا
ف�شيئ ًا يتن ّكرون لأ�صلهم وينفلتون من عالقة الرب
باملربوب ،فيكفرون وي�شركون ويعبدون الأوثان،

وما عبدوا � ّإل نفو�سهم التي ا�ستز ّلها ال�شيطان،
ويك ّذبون الأنبياء والأو�صياء ،ويقتلونهم ويطغون
يف البلدان ،حتى ُير�سل عليهم ر ّبهم عذاب ًا وا�صب ًا
ويقهرهم بذلك الطوفان.
ثم يعطيهم فر�ص ًة �أخرى..
قال تعاىلَ  :و�إِ ْذ َي ْر َف ُع �إِ ْب َر ِاه ُيم ا ْل َق َو ِاعدَ ِمنَ
ال�سمِ ي ُع
ا ْل َب ْي ِت َو�إِ ْ�س َم ِاعي ُل َر َّب َنا َت َق َّب ْل ِم َّنا �إِ َّن َك �أَ ْنتَ َّ
ا ْل َع ِل ُيم)3(.
بلى ،ويعيد خليل اهلل بناء بيت اهلل ،ليث ّبت
جديد جذور جنتهم ،وليتّخذ من
لبني �آدم من ٍ
جواره م�صلى ،ولي�ؤكد به تلك ال�شعرية املثلى،
وليجدد به العهود واملواثيق الأوىل.
مئات من ال�سنني ،ويقبل ال�صادق
وتك ّر ب�ضع ٍ
الأمني ،فيحمل احلجر ب�أطراف الرداء ،ومي�سكه
بك ّفه البي�ضاء ،و ُي ِحلُّه حم َّله يف ركنه املكني.
وت�شرق �أ�سارير احلجر ،ويعاوده الأمل يف �أن
يبي�ض على الأثر ،فهو بطه َر امل�صطفى قد تغ ّم�س،
ي�ضم �أنفا�سه ،فيكاد
وتتقلقل �أرجاء البيت �إذ ّ
ّ
طينه �أن يتن ّف�س ولكن ،ال ي�شرق الفجر �إل بعدما
�أن ينق�ضي وقت الغل�س.
وال مي�ضي � ّإل حين ًا من الدهر ،و�إذا بتلك اجلدران
الطاهرة ت�ؤدي �إىل �صاحبها ذاك الكنز الأنف�س،
ّ
ها�شم ع�ساها ت�ضع بني
وت�شق �صدرها ل�س ّيدة بني ٍ
جنبات القد�س وليدها الأقد�س.
هو بيت اهلل ،وهو احلجر الأبي�ض الأ�سود� ،سجل
التاريخ املخ ّلد ،وهما احلرم الذي تنطلق منه

رجاء حممد بيطار /لبنان
الثورة العظمى ،يوم متتلئ الأر�ض جور ًا وظلم ًا،
ويهب جربيل �صارخ ًا �صرخة احلق بعد �أن م�ضى
ّ
ً
ُ
وتهب القلوب التي طهّرها الع�شق
ب�صمته قدماّ ،
املحمدي ِقدما ،ويغدو البيت واحلجر �شاهدين
على �إ�شراقة النور ّ
الو�ضاء خلامت الأو�صياء.
ّ
�سيبي�ض احلجر ثانية حينما تالم�سه
ترى ،هل
كفه ال�سمحاء؟!
وهل �سيغ�سل عنه هموم الزمان بدمعه املغ ّم�س
بالدماء؟!
ً
ً
وهل �سيعود الزمان جديدا ،جديدا ك�أن مل يكن
فيه ظلم وال جور �أو عناء؟!
بلى ،ولن يكون ذلك � ّإل بعدما تنك�شف �سجوف
الغيم( )4عن �شم�س املهديّ  ،فينك�شف حينها
املدلهم ويعود احلجر كاللجني الندي،
ال�سواد
ّ
وتنبثق من ذين وذين �أ�شواق ال�سماء ،ويغمر
القلوب والنفو�س والأرواح ذاك ال�ضياء.
.................................
(�آل عمران.)96:
()1
ً
وكان �أ�شد بيا�ضا من اللنب فا�سو ّد
()2
من خطايا بني �آدم /من ال يح�ضره الفقيه :ج،2
�ص.165
(البقرة.)127:
()3
�سجوف الغيم� :أحد ال�سرتين املقرونني
()4
بينهما فرجة /القامو�س املحيط :ج� ،2ص.388
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فِي َهذَا ال َع ْصرِ
يف ع�صرنا هذا توجد دوامة با�سم "امللل" يف ِّ
كل
مكان ،البيت ،العمل ،املدر�سة ،لنق�ضي �أغلب
�أوقاتنا يف العبث ب�أمور ت�ضر وال تنفع.
هناك �صنف من الب�شر يعدّون م�صدر ال�سعادة
هو جمع املال ،املال بالن�سبة لهم من �أ�سا�سيات
احلياة وهناك �صنف �آخر يعد التق ّرب من اهلل
هو م�صدر ال�سعادة احلقيقية والأبدية ،ال تهمهم
ماديات احلياة ،لديهم ثقة كبرية واعتقاد بـ� :أن
كنت مع اهلل تعاىل ف�سوف يكون اهلل معك �أينما
كنت ويف �أحلك الظروف� ،سي�أخذ بيدك �إن وقعتَ
َ
يخذلك �أبد ًا ،هم يكدّون ويجمعون املال بعرق
ولن
جبينهم وبك ّل �أمانة و�إخال�ص ليطعموا �أوالدهم
لقمة احلالل ،لي�س هدفهم هو جمع املال �إمنا
هدفهم هو القرب من اهلل تعاىل و�إحدى و�سائله
هي جمع املال احلالل و�إنفاقه يف �سبيله.
�إنَّ العالقة العميقة بني العبد ور ّبه هي ال�سعادة
وحمال �أن ي�سعد ال�شخ�ص بدونها.
هناك الكثري من النا�س الذين ال مي ّيزون بني
طريق احلق والباطل ب�سبب وجود الغ�شاء الذي
ّ
غطى عيونهم ،ف�أ�صبحوا يرون العامل ب�شكل
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�سطحي ،يجهلون الكثري من احلقائق واملفاهيم
الوا�ضحة �أحيان ًا ،فمن م ّنا ال يعلم �أنّ هناك جنة
ونار ًا ،و َمنْ م ّنا ال يعلم ب�أنّ العبد ال�صالح �سيدخل
اجلنة والطالح النار؟! لكن مع ذلك ال يبالون
ويقرتفون �شتى �أنواع الذنوب والآثام ،هذا ب�سبب
اجلهل ،هذا ب�سبب الغفلة!
أم�س احلاجة �إىل �أن نثقف
�إننا ويف هذا الع�صر ب� ّ
�أنف�سنا ونبحث عن احلقائق التي جنهلها ،نحن
جميع ًا موظفون بطلب العلم وعدم ت�سويف الوقت،
لكن املباالة والتهاون والغفلة وت�ضييع الوقت هي
�سبب امل�شاكل التي حتدث يف جمتمعاتنا.
الأمر الطريف هو �أنّ �أ�سا�س العلم لدينا نحن
امل�سلمون ،ولوال علما�ؤنا امل�سلمون ال ُقدامى ملا
ح�صل ما ح�صل من انت�شار يف العلوم ،والف�ضل ك ّله
يعود �إىل القر�آن الكرمي و�أهل البيت الأطهار،
وما �أعطونا من علوم متن ّوعة وال متناهية.
�إنّ الأعداء قد ز ّينوا لنا ك ّل قبيح وو�ضعوه بك�ؤو�سنا،
ونحن جترعناها بك ّل بطم�أنينة خمدوعني
بكلماتهم املع�سولة التي حتمل يف جوفها ال�سم
القاتل.

زهراء كرار عبد الزهرة /بغداد
�إن �شغلهم ال�شاغل هو �أن نكون جهالء ،كم �ألهونا
ب�إعالمهم املليء بال�سموم الدفينة ،ملاذا؟!
بب�ساطة لكي يح ّولوا جمتمعنا الإ�سالمي من
مركز الثقافة �إىل مركز اجلهل ،ولكن هيهات فلن
يحدث ما قد ّ
خططوا له �أبد ًا َ و َ ْي ُك ُرونَ َو َ ْي ُك ُر
اهلل َو ُ
ُ

اهلل َخ ْ ُي ْ َالا ِك ِرينَ ( /الأنفال.)30:
�إنّ اهلل �سبحانه �أمر بالرباءة من �أعدائه وه�ؤالء
الذين يحيكون للإ�سالم اخلطط هم �أعداء اهلل
تعاىل ،علينا �أن نرب�أ منهم ومن ك ّل عمل �شنيع
�أم�سى مباح ًا وغري م�ستنكر ب�سببهم.
�أمامنا طريق ق ّل �سالكوه علينا �أن ن�سلكه ،طريق
"اليقظة من الغفلة" علينا �أو ًال �أن نعمل على �أنف�سنا
كي نكون جديرين بتغيري العامل ،يجب علينا
تعطيل تلك القنابل املوقوتة .يجب �أن نعرف ما هو
�سنتو�صل �إىل ذلك الهدف.
هدفنا وكيف
ّ
و�أي�ض ًا ،يف ع�صرنا هذا الذي كرث فيه النفاق وندر
فيه الوفاء ،علينا �أن جنعل من الكتاب رفيق ًا لنا،
فالعلم هو ما �سيخرجنا حتم ًا من الظلمات �إىل
النور ،ك ّل ما علينا هو �أن نتخذ منه رفيق ًا �أبدي ًا ال
نخذله وال نرتكه �أبد ًا مهما كانت الظروف.

منمك وإليمك

ِها
ُقِتلَ ْت الَي ُهو ُد ب ُ
ِسُيوف َ

منذ القدم واليهود ال يحرتمون العهود واملواثيق ،فهم �أول من يخرقها وال
يلتزم بها.

النبي حم ّمد منهم
وحدّثنا التاريخ ع ّما كانوا يفعلونه ب�أنبيائهم ،ولقي ّ
الويالت بتحالفهم مع �أعداء امل�سلمني رغم العهود واملواثيق التي كانت بينه
وبينهم ،فكانوا ينق�ضونها ويت�آمرون معهم �ضده ممّ ا دفع الر�سول وب�أمر
من اهلل مبحاربتهم واالقت�صا�ص منهم.
ف�أغلب غزوات الر�سول كانت �ضد اليهود ،وق�سم منها كانت ت�أدّبية ,كفر�ض
غرامات �أو �إجالء لهم خارج املدينةّ � ,إل غزوة بني قريظة فقد كانت �شديدة
على اليهود؛ لأنها لو مت لليهود ما �أرادوا لق�ضوا على الإ�سالم وامل�سلمني ،رغم
وجود حلف ومعاهدة بينهم وبني امل�سلمني ب�أن يحموا ظهورهم وين�صرونهم
على عد ّوهم و�أن ال يتحالفوا مع عدوهمّ � ,إل �أنهم خانوا ونق�ضوا العهد.
فعندما حفر امل�سلمون اخلندق تركوا املنطقة التي فيها يهود بني قريظة
مل يحفروها ،وذلك للحلف الذي معهم ,ب�أن يحموا املدينة من جنوبها �ضد
قري�ش وغريهم ,لكن الذي حدث عك�س ذلك� ,إذ حتالف اليهود مع قري�ش
و�أرادوا م�ساعدتهم يف الهجوم على املدينة يف الوقت الذي مل يكن فيها غري
النبي� إليهم وحا�صرهم
الن�ساء وال�صبيان وكبار ال�سن والعجزة ،فخرج ّ
مدّة خم�سة وع�شرين يوم ًا ،فكانوا ير�شقون امل�سلمني بالنبال وال�سهام من
�صيا�صيهم.

وعندما ر�أوا �إ�صرار الر�سول عر�ضوا عليه �أن يخرجوا ويحملون الركائب
النبي ذلك ،ثم عر�ضوا عليه
والن�ساء وك ّل ما لديهم خارج املدينة ،فرف�ض ّ
النبي كذلك ،و�أتى عليهم � ّإل �أن ينزلوا
�أن يخرجوا ب�أنف�سهم للمقاتلة ،فرف�ض ّ
على حكمه فيهم �إن كان لهم حكم ،فرف�ضوا وملّا طال ح�صارهم و�أيقنوا ال
جناة لهم وافقوا على التحكيم ،فاختاروا �س ّيد الأو�س وهم حلفا�ؤهم وهو

�إعداد :نادية حممد �شال�ش /النجف الأ�شرف
فجلب حممو ًال لأنه كان حمموم ًا �إثر �إ�صابته ب�سهم ،فقال هل
�سعد بن معاذُ ،
تر�ضون بحكمي على ما هنا والتفت �إىل امل�سلمني وعلى ما ها هنا والتفت
�إىل القر�ضيون وعلى من هنا ،واحكم على ما ميليه �ضمريي ،وا�شرتط على
امل�سلمني والقر�ضيني �أن يوافقوا على حكمه ،فوافقوا.
فقال :حكمي فيهم �أن ُيقتل املقاتلة ،و ُت�سبى الن�ساء والذرية ،و ُت�أخذ الأموال،
لربا ُف ِني الإ�سالم.
هذا حكمي لأنهم خونة ولو َّمت لهم ما �أرادوا ّ
وقد اختلف الرواة يف تنفيذ احلكم فيهم ،وقد ُذ ِكر �أمر هذا احلدث يف
خ�صها ابن ه�شام والإمام �أحمد ،والرتمذي
ال�صحاحني وكتب ال�سرية التي ّ
والن�سائي وابن حيان وقد ذكر الن�سائي على ل�سان ال�صحابي جابر بن عبد اهلل
الأن�صاريّ وهو حديث �صحيح وثقة باعتباره منقول عن �أهل البيت فحا�شى
ر�سول اهلل الذي جاء رحمة للعاملني �أن يقوم بذلك ،لكنه امتثل حلكم
اهلل وفعل ما �أراده اهلل وحفاظ ًا لأمر امل�سلمني وهيبتهم وبقائهم ،ومهما
يكن فقد كان هدف الر�سول حفظ الإ�سالم وامل�سلمني واالمتثال والنزول لأمر
اهلل تعاىل بتنفيذ الق�صا�ص ومعاقبة اخلائنني وناق�ضي العهود وعلى �أثر ذلك
ا�صي ِه ْم َو َق َذ َف
نزلت الآياتَ  :و�أَ ْن َز َل ا َّل ِذينَ َظاهَ ُروهُ ْم ِمنْ �أَهْ ِل ا ْل ِك َت ِاب ِمنْ َ�ص َي ِ
ِف ُق ُلو ِب ِه ُم ال ُّر ْع َب َف ِري ًقا َت ْق ُت ُلونَ َو َت�أْ ِ�س ُرونَ َف ِري ًقا( /الأحزاب.)26:
فت ّمت كلمت اهلل ون�صر ر�سوله ورد �سيوف اليهود �إىل نحورهم فقتلوا ب�سيوفهم
التي �أرادوا �شهرها على امل�سلمني.
.........................................
امل�صادر/
جممع البيان للطرب�سي.
جممع امليزان للطباطبائي.
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منمك وإليمك

َس ِف ْيرُ َّ
الش َها َد ِة
زمن من الأزمان
يف ٍ
ت�س ّيد الظلم يف ح�ضرة الإميان
وعثي يف الأر�ض ف�ساد ًا وت�س ّلط على الرقاب حتت رداء الدين
وقلب املوازين ولكن يف الكفة الأخرى �شم�س احلق واليقني
رجل
و�آن للحقيقة �أن جتلي الظلمة والظلم عن وجه الدين احلنيف على يد ٍ
يدعى احل�سني.
احلدث الأول:
ً
م�سلم بن عقيل ُي َّعي �سفريا للدولة احل�سينية
ً
اختار احل�سني م�سلم بن عقيل� سفريا للنوايا احل�سنة و�أر�سل كتابه
"بب�سم اهلل الرحمن الرحيم �أ ّما بعد :فقد و�صلتني كتبكم ،وفهمتُ ما اقت�ضته
�آرا�ؤكم ،وقد بعثتُ �إليكم ثقتي وابن ع ّمي م�سلم بن عقيل ،و�س�أقدم عليكم
و�شيك ًا يف �أثره �إن �شاء اهلل وال�سالم")1(.
احلدث الثاين:
الفتى ال�سفري والدبلوما�سي القدير يتّجه �إىل الكوفة
ارت�أى الإمام احل�سني� أن ير�سل مندوب ًا عنه لكي ي�صف له الواقع والأحداث
ويقرر عنه املوقف املنا�سب ،والب ّد له من �أن يختار �سفري ًا يحمل �صفات
ال�سفارة وها هو م�سل ٌم ُي ّعي �سفري ًا و�أمين ًاّ ،اته م�سلم �إىل �أر�ض الكوفة مع
الدليلني وهو يحمل ر�سالة �س ّيده ،ما �أ�صعب ال�سري يف تلك ال�صحراء اجلرداء
وهو يتح ّمل تلك ال�صعاب ويحمل على عاتقه ر�سالة الإ�سالم وال�سالم وتطول
الأيام وي�شتد العط�ش ،ويلم به اجلوع وميوت الدليالن ويبقى م�سلم وحيد ًا بني
عناء ال�سفر و ُبعد املقر ،وما هي � ّإل �أيام ويط�أ �أر�ض الكوفة.
احلدث الثالث :دخول �سفري احل�سني وثقته وابن ع ّمه م�سلم بن عقيل� إىل
الكوفة العلوية املقدّ�سة يف اخلام�س من �شهر �ش ّوال �سنة  60للهجرة �سفري ًا
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زهراء �سامل جبار /النجف الأ�شرف
ومبعوث ًا من قبل الإمام احل�سني قادم ًا من املدينة املنورة (يرثب).
بعد �أن طوى البيداء ودخل �أر�ض الكوفة الغ ّراء وحيد ًا متعب ًا غريب ًا ،ال يعرف
�أهواءهم وال يثق بهم ،و�أمره الإمام �أن يكتم �أمره وال يف�شي �س ّره حتى يعرف
طاعة النا�س له ،فنزل يف بيت رجل �أ�صبح فيما بعد ثائر ًا ونا�صر ًا �أال وهو
املختار الثقفي ،و�أ�صبح منزله مق ّر ًا لثورة ال�سماء وا�ستقبل م�سلم بك ّل حفاوة
وتكرمي و�أخل�ص للح�سني ووجد م�سلم ترحيب ًا وت�أييد ًا له ون�صرة البن ع ّمه،
ومل ي�ستغرق الأمر حتى اجتمع عليه الألوف وبايعوا احل�سني يف ح�ضرته.
احلدث الرابع:


كتاب م�سلم بن عقيل �إىل احل�سني بن علي :
بعد اطالع م�سلم على وعود �أهل الكوفة ووثوقه بنجاح الدعوة وبعد ما بايعه
الكثري من �أهل الكوفة ،كتب كتاب ًا يحثُّ فيه احل�سني للقدوم �إليهم ،وكان
ذلك قبل �شهادته بب�ضع وع�شرين ليلة قال�" :أ ّما بعد :ف�إنّ الرائد ال يكذب
فعجل حني ي�أتيك كتابي،
�أهله ،وقد بايعني من �أهل الكوفة ثمانية ع�شر �ألف ًاِّ ،
"
ف�إنّ النا�س ك ّلهم معك ،لي�س لهم يف �آل معاوية ر�أي وال هوي )2(.
.......................................
الأخبار الطوال� :ص.210
()1
الطربي :ج� ،6ص.244
()2

منمك وإليمك

اإلسَل ِم
ال َم ْولُو ُد ْ
األع َظ ُم بَرَ َك ًة َعلَى ْ

م� .صباح قا�سم البدري /القاد�سية
يلحونَ عليه بال�س�ؤال َمنْ الإمام
يت� ّأخر قدوم نوره ،فينال الوجل من قلوب املح ِّبني �أن يفقدوا نور الأب الذي بان �أثر كهولته ولي�س هناك من ٍ
خلف �صالح بعدهّ ،
لوقت غري معلوم.
من بعدك يا بن ر�سول اهلل؟ ف ُيطمئنهم ب�أنه قادم ال حمال لكن هلل اخلرية يف �أمره؛ �إذ ي� ّؤخره ٍ

تت�ص ّرم الأيام وي�أتي النور الذي طاملا طلبوه �أنه نور الإمام التا�سع حم ّمد اجلوادُ ،يك ِّنيه الإمام الر�ضا ب�أبي جعفر ،يكرب يف حجر الإمامة ويفي�ض عليه
و�صي تق ّلدَ الإمامة
الإمام من �أ�شعة روح ِه امل�شم�سة ،ي�صحبه يف ح ّله وترحاله ويطعمه بيديه ،كان يقول �إنه املولود الأعظم برك ٍة على الإ�سالم؛ لأنه �أول ٍّ
املب ِّكرة� ،أنه مظهر قدرة اهلل وعظيم معاجزهَ ،
ملك عواطف العلماء والفقهاء مبواهبه وعبقرياته وملكاته العلمية الهائلة وجذب انتباه امل�أمون؛ حيث كان يطوف
مع موكبه الر�سمي يف بع�ض �شوارع بغداد وقد ر�أوا يف الطريق �صبية يلعبون ،حاملا عاينوا ال�صبية املوكب هربوا � ّإل الإمام �أبا جعفر اجلواد ت�س َّمر يف مكانه ومل
يهرب كما هرب ال�صبية ،فقال له اخلليفة :يا غالم ملاذا ال تهرب م ّني كما هرب ال�صبية ،ف�أجابه الإمام بجواب ف�صيح �أُعجب به كثري ًا" :يا �أمري امل�ؤمنني مل

بيت قد منحهم اهلل
أو�سعه لك ،ولي�س يل جرم ف�أخ�شاك ،والظن بك ح�سن �إنك ال ت�ض ّر َمنْ ال ذنب له"( ،)1ال عجب وهو فرع من �أهل ٍ
يكن بالطريق �ضيق ف� ِّ
العلم و�آتاهم من الف�ضل ما مل ي�ؤت �أح ٌد من العاملني.
كان ال�صاحلون وما زالوا مو�ضع خطر يهدد عرو�ش الطغاة ُّ
لدواع �سيا�سية
ويق�ض م�ضاجعهم ،لذلك ق َّربه امل�أمون وعزم على تزويجه من ابنته �أم الف�ضل ٍ

ولي�ستبقي الإمام � أمام ناظريه ،ويكون على علم بن�شاطات الإمام �أبي جعفر اجلواد .
وعمد العبا�سيون �إىل �إف�شال خطة التزويج ،وال�شواهد التاريخية خري دليل ،فمحاورة الإمام اجلواد مع يحيى بن �أكثم قا�ضي ق�ضاة بغداد ،كان على �أثر ثورة
رجال البالط العبا�سي على امل�أمون ،لكن عندما �س�أل يحيى �أبا جعفر اجلواد( ماذا تقول يف حمرم قتل �صيد)؟ وف ّر َع له الإمام يف امل�س�ألة ع�شرين فرع ًا و�س�أله
الإمام؛ �أيّ فرع منها �أراد ،فبان تلجلج يحيى ،يف وقتها �صعقوا و ُملئت قلوبهم باخليبة من ذكاء الإمام  وغزير علمه وهو مل يتجاوز الثامنة من عمره ال�شريف.
عا�ش الإمام اجلواد مدّة يف بغداد و�أجواء الرفاه االقت�صادي �آنذاك عندما �أجرى له امل�أمون مر ّتب ًا �سنوي ًا يبلغ حوايل مليون درهم ،وقت كان الدرهم الواحد
ي�ساوي قيمة �شاةّ � ،إل �أنّ الإمام مل ي�صرفها على نف�سه ,بل كان يو ِّفرها للفقراء واملحرومني لكرثة جوده و�سخائه فهو اجلواد.
.................................
�شرح �إحقاق احلق :ج� ،19ص.586
()1
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احصلة كزن

ال َم ْش ُي ب َ
ص ِّحّي ٍة
ِطرِ ْي َق ٍة ِ
د .زينة نوري اجلبوري /بغداد

ّ
ال�شك يف �أنّ امل�شي طريقة رائعة للح�صول على ج�سم متنا�سق ،فهو ريا�ضة �سهلة و�سل�سة ملن واظبة عليها ،ولكن �إن كنت ت�سعى خل�سارة املزيد من
التغي امللمو�س يف وزنك ،واحلل يكون ب�إجناز �سل�سلة من اخلطوات
الكيلوغرامات فامله ّمة ت�صبح �أ�شبه بال�سري لآالف الكيلومرتات حتى نالحظ بع�ض ّ
مما ُي�س ِّرع من
املختلفة التي ُيبذل يف ك ّل منها بع�ض اجلهد (كقفز الرافعة �أو اجلري �أو الطعن يف �أثناء امل�شي) ،فذلك مي ّكن من حرق بع�ض الدهون ّ
ملدد ق�صرية من الزمن يف �أثناء امل�شي من �أجل زيادة �إ�ضافية يف حرق ال�سعرات
عملية خف�ض الوزن ،كما ميكن ا ّتباع تقنية زيادة �سرعة اخلطوات ٍ
احلرارية ،وف�ض ًال عن ذلك يجب االنتباه �إىل النظام الغذائي ويكون ذلك بتناول الأغذية الغنية باحلبوب الكاملة واللحم ،فهذا ُي�ساعد يف احل�صول
على م�ستويات عالية من الطاقة وترميم الع�ضالت.
ين�صح اخلبري الريا�ضي ال�شهري (بوب هاربر) ب�أداء النظام الريا�ضي مدّة ( )45دقيقة ب�شكل روتيني ف ّعال (قبل الفطور ال�صباحي �أو بعد ا�سرتاحة
مما ي�ضمن حرق (� )350سعرة حرارية يف ك ّل جولة مترين.
الغذاء مث ًال)ّ ،
وقم بالتحمية قبل البدء وذلك بال�سري الن�شيط ملدّة دقيقتني وب�ضرب الكعب على الأر�ض يف ك ّل خطوة ،ثم نقل الثقل �إىل م�شط القدم مع ا�سرتخاء
الكتفني والإ�سراع باخلطوات بعدها ومتابعة امل�شي ملدّة ( )4دقائق لإجناز اجلزء الأول من امل�شي ،بعد ك ّل مدّة م�شي ( )4دقائق تتبعها دقيقة �إ ّما
قفز الرافعة �أو اجلري �أو الطعن يف �أثناء امل�شي.
ا ّتبع هذا النظام ( )5مرات �أ�سبوعي ًا بتكرار العملية ( )9مرات يف ك ّل جولة مع احلر�ص على �شدِّ ع�ضالت البطن ،وتخفيف ال�ضغط عن الركبة
واملفا�صل يف �أثناء ال�سري.
قفز الرافعة :يكون برفع الذراعني �إىل اجلانبني ثم �إىل ما فوق الر�أ�س مع القفز وفتح ال�ساقني.
اجلري :ي�ساعد يف خف�ض م�ستويات الكورتيزول (هرمون ال�شدة) الذي له عالقة بزيادة الوزن.
الطعن يف �أثناء امل�شي :ت�ستهدف هذه احلركة ع�ضالت ال�ساقني ويكون ب�أخذ خطوة �إىل الأمام بالقدم اليمنى مبقدار (� )60سنتيمرت وتكون زاوية
( )90بالركبة ،وال�ضغط على كعب القدم اليمنى ورفع ال�ساق الي�سرى يف �أثناء القيام بخطوة للأمام ،وهكذا مع التبديل بني ال�ساقني.
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حصة العائلة النفسية

َّ
ال�ش ْخ ِ�ص َّي ُة اال ِّت َكا ِل َّي ُة

ُيولد الإن�سان وهو معتم ٌد على �أ ّمه ،لأنها م�صدر احلياة بالن�سبة له ،فهي التي
تغ ّذيه ،وحتميه ،وحتيطه برعايتها واهتمامها ،منذ مدّة ما قبل الوالدة وما
بعدها هي مرحلة االعتماد واالتكالية �شبه الكاملة على الأم ،وتبد�أ االتكالية
واالعتماد يف حياة الطفل بالتناق�ص �شيئ ًا ف�شيئ ًا مع تقادم العمر� ،إذ تتو ّزع
من الأم ثم الأب ،فالإخوان ،والأخوات ،و�صو ًال �إىل الأقارب ،والأ�صدقاء،
ويبقى الطفل معتمد ًا على الآخرين حتى �سن املراهقة ،فهو يطلب احلماية
الأمنية واملعي�شية من الوالدين ،وهم يقدّمون له احلماية دون كلل �أو ملل.
ومن هنا يبد�أ املراهق يف ت�شكيل �شخ�صيته ،وهويته ،وانتمائه ،والتي ترتبط
ب�شكل كامل بالأبوين يف املقام الأول ،ومن ثم تبد�أ نزعات من التم ّرد� ،أو
الرف�ض� ،أو االنف�صال عن هذا الواقع االتكايلِّ ،
يغذيها بطبيعة احلال البيئة
ً
التي يعي�شها املراهق ،ابتدا ًء من العالقات الأ�سرية ومرورا بعالقات الرفاق
يف املدر�سة ،ف�ض ًال ع ّما يتع ّر�ض له املراهق من عمليات عدول وت�شظي فكرية
عن طريق الإعالم وو�سائل االت�صال احلديثة.
ومن املعروف �أنّ حالة االنتقال من مرحلة الطفولة �إىل مرحلة املراهقة،
يكتنفها الكثري من ال�صراعات والأزمات يف نف�س املراهق ،وتو�صف
ال�شخ�صية يف هذه املرحلة ب�أنها متداخلة ومتبادلة بني اال�ستقاللية
واالتكالية ،و�أنّ الإ�شكالية هنا يف خطورة ا�ستمرار �سمة االتكالية ك�سمة
مم ّيزة يف حياة ال�شخ�ص ،والتي تبد�أ من حياته باملدر�سة� ،إذ يتّكل على
مد ّر�سه يف �أن يعطيه املعرفة واملعلومة الكاملة دون �أن يبذل جهد ًا يف البحث
واال�ستق�صاء ،فهو دائم ًا يبحث عن الأ�سهل والأي�سر ،وامل�شكلة الرتبوية
ال�شائكة ،عندما يتع ّر�ض ال�شاب يف حياته �إىل التوجيه الإعالمي املربمج عن
طريق و�سائل الإعالم املختلفة دون �أن ُيرتك ل ُه اخليار يف انتقاء ما يريد،
�إذ يتع ّود مبرور الزمن على �أن ُت�صنع َل ُه الأ�شياء دون �أن ي�صنعها هو بنف�سه.
وممكن �أن ُنع ّرف ال�شخ�صية االتكالية ب�أنها :حالة طلب الفرد م�ساعدة
تعب عن �ضعف الثقة
الآخرين� ،أو طلب الدعم املادي منهم ،و�أنها حالة ّ

د.حوراء حيدر اجلابريّ  /كلية الإمام الكاظم /بغداد

بالنف�س ,وامليل �إىل م�ساعدة الآخرين� ،أو يبحث بن�شاط عن الدعم العاطفي
واملادي وكذلك احلماية والرعاية اليومية ،ويتّ�صف الفرد االتكايل بال�سلبية،
والت�شا�ؤم ،واخلمول ،واال�ست�سالم .و�إذا ا�ستمر الفرد باالتكالية واالعتماد
على الآخرين ُي�صاب با�ضطراب ال�شخ�صية االتكالية ،ويتم ت�شخي�ص
ا�ضطرابات ال�شخ�صية االتكالية عند ظهور ما ال يقل عن خم�سة من
الأعرا�ض الآتية:
-1ال ي�ستطيع الفرد اتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أن مفردات احلياة اليومية،
ف�إنها ُتتّخذ من قبل الآخرين.
 -2يوافق على �آراء الآخرين و�أفكارهم حتى يف حالة قناعته ب�أنهم على
خط�أ.
 -3غري قادر على املبادرة.
 -4يقبل تنفيذ طلبات الآخرين و�إن كانت هذه الطلبات مزعجة له ،وذلك
لإر�ضائهم �أو لكي يكون حمبوب ًا من قبلهم.
 -5ال يتح ّمل الوحدة ويحاول بك ّل جهده �أن يتج ّنبها وي�شعر باحلاجة �إىل
رفقة الآخرين.
 -6تكون ردود فعله عنيفة و�شديدة عندما ت�صل عالقاته بالآخرين �إىل
القطيعة النهائية.
 -7ي�شعر بالقلق عند �شعوره ب�أنه مهجور ويت�أمل ب�سهولة عند تع ّر�ضه �إىل
النقد �أو الإهمال.
ووجدت العديد من الدرا�سات �أنّ هناك عالقة بني االتكالية والعدوان,
وتو�صلت درا�سة �إىل �أنّ الإفراط والتذبذب يف الدفء والعاطفة الوالدية
ّ
ً
ً
تثبتان االتكالية ،كما �أنّ للم�ستوى االقت�صادي دورا فاع ًال وم�ؤثرا يف ال�سلوك
تو�صلت درا�سة �إىل �أنّ �أطفال الطبقة الفقرية يظهرون اتكا ًال
االتكايل ،فقد َّ
قلي ًال �أو ال يظهرون ،بينما �أغلب �أطفال الطبقتني املتو�سطة والعالية يظهرون
الكثري من االتكال.
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واحة الرباءة

َسلَّ
ُ
ة
ا
ل
َ
ف
و
ا
َ ِك ِه
مرحب ًا �أ�صدقائي� ،أنا �س ّلة الفواكه ،احتوي على جمموعة من الفواكه اللذيذة� ،ستتع ّرفون عليها الواحدة
تلو الأخرى.
الفواكه ب�صوت واحد :نعم �سنع ّرفكم عن �أنف�سنا و�سنبد�أ بـ:
الربتقال :كيف حالكم؟ �أنا لوين برتقايل� ،أحافظ على �صحة �أدمغتكم يا �أطفال و�أُقلل من
خطر �إ�صابتكم ب�أمرا�ض القلب.
التفاح� :أ ّما �أنا ف�أ�شكايل و�ألواين خمتلفة� ،أعمل على تن�شيط �أج�سامكم.
املوز :مرحب ًا يا �أطفال� ،أنا لوين �أ�صفر� ،أ�س ّرع عملية اله�ضم.
الرمان� :ألواين خمتلفة ،اخفف من عط�شكم يا �أطفال واخف�ض من حرارتكم املرتفعة.
العنب� :ألواين خمتلفة ،احتوي العديد من املعادن ،والفيتامينات ،و�أُقوي مناعتكم يا
�أ�صدقائي ال�صغار.
التمر� :أنا والتني �أ�صدقاء النحيفني منكم� ،أ�ساعد يف زيادة �أوزانكم ،و�أُ�س ِّهل منوكم ،و�أحمي
عيونكم.
التني� :شكر ًا �صديقي التمر على ما ذكرت ،ح�سن ًا يا �أطفال �أي�ض ًا �أنا �أعالج الربو ،و�أقاوم
ال�سعال.
الفراولة :لوين �أحمر� ،أحمي �أ�سنانكم ،و�أزيد من ذكائكم ،و�أقوي عظامكم يا �أطفال.
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مطبخك

َحلَِي ُة البَارِ َد ُة
الّت ْ
املك ّونات:
• ( 30قطعة) ب�سكويت �شاي �أو ب�سكويت دايج�ستيف.
• ن�صف كوب حليب مك ّثف حم ّلى.
• ( )6مالعق �صغرية كاكاو.
• ( )6مالعق �صغرية �سكر بودرة.
• ن�صف كوب زبدة غري مم ّلحة ،مذ ّوبة.

طريقة العمل:
 -1يف وعاء ،تو�ضع الزبدة ،وال�سكر ،البودرة ،والكاكاو ،واحلليب املك ّثف
املح ّلى.
ُ -2يح ّرك املزيج جيد ًا حتى تتجان�س املك ّونات.
متو�سطة احلجم و ُت�ضاف �إىل
ك�سر الب�سكويت بوا�سطة اليد �إىل قطع ّ
ُ -3ي ّ
املزيج ،و ُتخلط جيد ًا حتى تتداخل املك ّونات.
ُ -4ي�سكب املزيج على ورق ق�صدير و ُيلف على �شكل �أ�سطوانة ّثم ُيدخل �إىل
الفريزر لـ (� 3ساعات) على الأقل.
ُ -5تخرج من الفريزر و ُتقطع �إىل دوائر و ُتقدّم.
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مناسبات

َسلِ ْيلَ ُة ُّ
الشرَفَا ِء

"فداها �أبوها" قالها ال ُأب احلنونُ ر�ض ًا و�إعجاب ًا
بوردته ال�صغرية ،حينما التقى بالوفد الذي كان
عائد ًا من منزله للقائه ومل يجده ،حيث كان
الوفد حم ّم ًال مبجموعة من الأ�سئلة الفقهية من
النا�س ،ف�أجابتْ عليها تلك الطفل ُة ،وهي ذاتُ �أربع
�سنوات.
مل تكن �سليلة ال�شرفاء كقريناتها من بنات
جن�سها؛ فهي لي�ست كباقي الأطفال الذين ال
يفقهون من احلياة �سوى اللعب واللهو ،بل كانت
عامل ًة ،وال غراب ًة يف ذلك؛ فهي من منهل العلم
ومنبعه ،وما تلك احلادثة � ّإل نبوءة مل�ستقبل زاهر
لتلك الفتاة ،ال�شخ�صية الف ّذة العمالقة ،ل ُيعنى
بها عناية خا�صة.
متح�ص بالبالء ،وتلتحق بركب ال�صابرين
ولكي ّ
عليها حت ّمل امل�صائب ،التي انهالت عليها يف
حداثة عمرها ،فما بني والدتها يف الأول من ذي
القعدة عام 173هـ ،حتى وفاتها يف عام 201هـ
عانتْ وحت ّملت الكثري.
كانت يف ال�ساد�سة من ربيع عمرها حينما ُ�سلب
�ضوء والدها عنها ،و ُمدّت ي ُد الغدر �إليه ا�ستال ًال
وحجب ًا ،ل ُيطمر يف غياهب ال�سجون ،و ُيد�س �إليه
ال�سم؛ ل ُيقطع الأمل يف اللقاءُ ،بغية ت�سلل الي�أ�س
لقلوب حم ِّبيه فتذبل الوردة �شو ًقا لذاك ال�ضياء،
ويف ذلك �سرور عد ّوهم.
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�شم�س بزغت
لكنهم ال يدركوا �أنه ك ّلما �أفلت ٌ
ثان ،و�شم�س تتبعها الزهور،
�أخرى ،و�أنّ الأخ �أب ٍ
ير�سل �أ�شعته؛ فت�ستقبله انعكا�س ًا ملر�آة القلوب،
ف ُين�شر احلب وتكون الرباءة عنوانه يف ع�صمة
مكت�سبة مانحة للخلود.
نعم ،تخ ّلد ذكرها ،وفر�ضتْ وجودها� ،إنها فاطمة
بنت الإمام مو�سى الكاظم ،فرغم الت�ضييق
واملراقبة اخلانقة لبيوتاتهم من قبل الدولة
العبا�سية �آنذاكّ � ،إل �أنها واجهتهم بك ّل �شجاعة
و�إقدام ق ّل نظريه ،كجدّتها الزهراء وع ّمتها زينب
(�سالم اهلل عليهما) ،وكانت باب اهلل تعاىل الذي
منه ُي�ؤتى ،ف ُعرفت بكرمية �أهل البيت ،والراهبة
ابنة راهب �آل البيت� أبيها ،فزهدت يف الدنيا،
حتى تكالبت عليها امل�صائب يف حمنة م�شابهة
لهجوم الدار ،لوال تدارك الإمام.
فعندما ت�س ّلم امل�أمون اخلالفة العبا�سية �أر�سل قائد

جي�شه (اجلالودي) القتحام بيت الإمام الر�ضا
يف املدينة املنورة مع دور �آل �أبي طالب ،لي�سلب
ُحلل ن�سائهم وثيابهنّ � ،إل �أنّ الإمام اعرت�ضهم
ومنعهم وطلب منهم �أن يك ّفوا عن ال�سلب ،وهو
من �سيقوم باملهمة دونهم ولهم ما �أرادوا ،فجمع
الن�ساء وكانت فاطمة معهنّ يف حجرة واحدة كي
ال ينتهك عر�ضهنّ  ،وتتكرر لطمة اخلد ،وغر�س
امل�سمار ،وتك�سري الأ�ضلع ،و ُي�سلب قرط رقية من
جديد ،وتعود الأحزان �أوجاع ًا.

زهراء عبد الأمري ح�سن /البحرين
ولكن العدو �أبى � ّإل رجوع زينب احل�سني
وم�صائبها ،يف م�شهد م�شابه يف تع ّلق الأخت
ب�أخيها ثم نزعه منها عنوة ،وهذه امل ّرة  -و�إن
كانت ال تعادل مرارة كربالء ّ � -إل �أنّ الفراق هو
الفراق ،بل �إنّ ال�س ّيدة فاطمة� شهدت كذلك
مقتل �أخوتها �أمام ناظريها ،بعدما ُا�شخ�ص
"
الإمام رغم ًا عنه من املدينة املنورة �إىل "مرو
ال�ستالم والية العهد ال�صورية ،ليكون حتت عني
ال�سلطة ورقابتها ،فودّع الإمام �أهل بيته بالبكاء
والعزاء الذي ال رجعة فيه ،حتى م�ضى عام على
الفراق ،ا�شتاق الأخ لأخته ،فا�ست�أذن ليكتب �إليها
كتاب ًا يطلب منها القدوم عليه.
مل ت�سعها الأر�ض حتّى حملتها الأ�شواق على
�أجنحتها للقاء احلبيب وت�أهَّ بت للخروج حمفوفة
بالإخوة والبنني ،وبع�ض اخلدم ،كخروج ال�س ّيدة
زينب لأر�ض البالء.
و�صل الركب الفاطمي منطقة �ساوة ف�أر�سل لهم
امل�أمون ع�صابة ت�ستقبلهم بال�سيوف لتجهز على
الرجال وت�ش ّرد العيال وترتك الن�ساء ثكلى وك ّل
ذلك مبر�أى من الأخت ،ليودعها احلزن �أو ال�سم
متزيق ًا جل�سدها ال�شريف وتقع �أ�سرية املر�ض،
دون لقاء احلبيب.
زمن ال ُتقدّر فيه الأخوة ،وما �أحوجنا
ف�آه �آه من ٍ
اليوم لفاطمة والر�ضا ومت ّثل منوذجهما الزكي
لنزكو.

مناسبات

ب النَّاب ُ
ِض لِ ُق ّم
اَلق ْل ُ
ميعاد ر�ضا كاظم /الديوانية

ضام ُ
ين ْأح َ
َان بَ َ
َ
ان ال َوالَِد ْي ِن
ضِ
ِن ال ِّجن ِ

مروة خ�ضري عبي�س /النجف الأ�شرف

ه ّبت ب�شائر متلألئة من عوامل الغيب لتمنّ على �أهل الأر�ض بنور مقدّ�س
من �أنوار الإمامة الإلهية ال�ساطعة ،ليتج ّلى جديد ًا للخري والهدى وحقيقة
التوحيد حني �أزهر قمر من �أقمار �آل حم ّمد يف بيت النب ّوة ،وا�ستب�شرت به
مالئكة ال�سماء فابتهج املوالون لهذا البيت ال�شامخ الرفيع الذي �أذن اهلل
تعاىل له �أن ُيرفع و ُيذكر فيه ا�سمه ,قمر �أ�ضاء الأر�ض بقائد ر ّباين ،ومنقذ
يف عوا�صف الت�س ّلط والهوى ،و�إمام و�أمان ,وثامن احلجج من �أئمة �أهل
البيت الطاهرين.
َ
�أ�شرقت الأكوان بنور وجهك �س ّيدي مو�سى بن جعفر ،و�أ�ضاء بدرك الليل
احلالك بظالمه و�أ�صبح منري ًا ،يا َمنْ �أ�صبحتَ مالذ ًا يلوذ به اخلائف
واملظلوم ،وكعبة للعا�شقني يطوف بها ّ
ع�شاقك و�شيعتك من خمتلف البلدان

والأقطار ،ف�أنت الو�سيلة التي تق ّربنا �إىل اهلل عندما ندعوه ،وبك ُتق�ضى
احلاجات وال تردد من دعاك ،وال تخيب َمنْ رجاكَ ِ ،
ول ال و�أنت باب من
�أبواب اهلل يف �أر�ضه.
ف�آثار ق ّبتك �شاخمة وخالدة تهفو �إليها القلوب امل�ؤمنة ،وتفزع نحوها
َ
َ
عطرك تهب من ريا�ض
و�ضريحك فيه نفحات
النفو�س الوالهة املكروبة،
النب ّوة ،وفيها م�صابيح تفي�ض بالإميان والربكة ،ووفود الزائرين تزدحم
يف فنائك ،ودعواتها �إىل الباري ج ّل �ش�أنه تتعاىل يف رحابك ال متنعهم و�إن
طالت امل�سافات.
َ
ّ
ف�سال ٌم اهلل عليك من الوالدة حتى ال�شهادة.

نف�سك،
بلهفة الأ�شواق متتد ذراعي الحت�ضان �أطياف الر�ؤى من �صفاء
ِ
�س ّيدتي تفتَّحت نوافذ الكون �أمامي ،وزهو ٌر تفتَّحت وفاحت ب�أريجها العاطر
الف ّواح ملولد �س ّيدتي فاطمة املع�صومة.
َّ
قدحت الليايل ب�ضوئها ال�ساطع ،وملعت النجوم يف �سماء الإ�سالم ،وعطرت
الوجود بجاللها وتقواها و�سموها ،وتركت �صفحات م�شرقة يف عامل اخللود
تتن ّور بها الن�ساء �أجمع �إىل يوم يبعثون؛ وابتهج القمر فرح ًا لقدوم النور
الإلهي فك�أ ّنها بدر تلألأت بالدُّجى! ،و�إذا ما جنوم الغرب تغ ّورت ،بقي جنم
�س ّيدتي فائق ًا طالع ًا �ضاحك ًا للحياة ،تلك املباركة �سليلة الدوحة النبوية
املطهّرة ،وغ�صن يافع من �أغ�صان ال�شجرة العلوية املباركة.
احت�ضنتها �أيدي العناية الإلهية ،فمنت عليها ب�أن جعلتها من ذرية �أهل البيت
املطهّرين ،ومنهج ي�سلك بها طريق احلق ،هي رمز للمر�أة امل�سلمة ومثال حي
ُي ّبي �أهمية ارتباط امل�ؤمنني بقياداتهم املتم ّثلة بالأئمة املع�صومني ،فكانت
والزالت �صراط ًا م�ستقيم ًا ،ومنهج احلق املبني ،وامتداد ًا حقيقي ًا ل�سيدات
بيت النب ّوة.
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يض ويف

ت�صنع ذاكرة احللم ،بني �سندا ِنه ..والواقع ..نو ُن ِك..
ما تخ ّبئه لنا الأر ِوقة هُ ناك ..عن التفا�صيل التي
ُ
أ�ضواء ِباملَ َح َّب ِة فتحفهُ َّ
ياء َر ْح َم ٍة َو َمو َّد ٍة.
اح � ً
ال�ش ِر ْي َع ُة �أ ْف َ
ِح ْي َن َما َت ْ�ش ُر ُق َ�ش ْم ُ�س الأُ ْ�س َر ِة َي َت َهلَّ ُل َو ْجهُ َّ
ال�ص َب ِ

"
ُ
لت�سك ٍني �إليه

"

كانت حلظات متم ّيزة �شعرت حواء  -املر�أة امل�ؤمنة  -بها ،وك�أنّ قلبها د ٌَّف
عر�سها حينما ز ّفت لنف�سها  -زوجها  -لت�سكن �إليه،
�أو طب ٌل ُيقرع ي�شاطر َ
بجعل منه تعاىل ،وتكون رفيقة دربه ،وال�صاحب
وي�سكن �إليها تودد ًا ورحمة ٍ
باجلنب ،يف خلق جديد ،ووالدة جديدة خمتارة .بذلك ُيكمال ن�صف دينهما؛
احلب
ف�صالة املتز ِّوج ب�سبعني �صالة ،يعرج بها و�صو ًال �إىل الكمال؛ فيتك َّلل ُّ
ُ
وتبادل الأخالق احلميدة
تقا�سم احلقوق والواجبات،
بينهما د ّر ًا منثور ًا.
ُ
�سياج ذلك الزواج امليمون الذي ُيغنط العطف جتاذب ًا بينهما لي�أخذ
هي ُ
ْ ُُ 
ّ 
َ
َ
ْ
ْ
َ
وب ( /الرعد،)28:
هلل تط َم ِئنُّ القل ُ
مبجمع القلبني؛ فيطمئنا�.. ،أل ِب ِذك ِر ا ِ
وطاملا كان هذا الزواج قائم ًا من �أجل عمارة الأر�ض فهو ذكر هلل تعاىل ،فما
أحب �إىل اهلل من التزويج ،وكيف به �إذا كان �أ�سا�سه
ُبني بناء يف الإ�سالم � ّ
ّ
القربة هلل تعاىل ،ف�إنّ مثل هذا البيت يظله اهلل برحمته.
والزوجة ال�صاحلة طائعة لزوجها ،ال تع�صيه �أمر ًا ،وال تت�صدّق من بيته
� ّإل ب�إذنه ،وال ت�صوم تط ّوع ًا � ّإل ب�إذنه ،وال تخرج من بيتها � ّإل ب�إذنه؛ لكي ال
ترت ّب�ص بها املالئكة لعن ًا حني املخالفة .هي تدرك �أنّ �أعظم النا�س حق ًا عليها
هو زوجها،

"

ً
أحد
عن �أبي عبد اهلل قال.. :قال ر�سول اهلل  :لو �أمرتُ �أحدا �أن ي�سجدَ ل ٍ
لأمرتُ املر�أة �أن ت�سجدَ لزوجها")1(.
علي" :جها ُد املر�أ ِة ُح ْ�سنُ التب ُّع ِل"(� )2إذا نظر �إليها �س ّرته ،و�إن
وعن الإمام ٍّ
غاب عنها حفظته يف نف�سها ،ويف ماله ،ومل متنعه من نف�سها و�إن كانت على
قتب.

َ
نعم ،هي تخ�شى �سخط اهلل و�سخط َمنْ يف ال�سماء �إن مل ير�ض عنها؛ لهذا
ف�إ ّنها ال تغ�ضبه وال ت�ؤذيه ،بل �إن غ�ضبت �أو �أغ�ضبت ال تكتحل بغم�ض حتى
ير�ضى عنها� ،إن �آذاها �صربت عليه ،و�صربت على غريته ،ومل حت ّمله ما ال
يطيق ،وال تقول له :ما ر�أيتُ منك خري ًا قط؛ ّ
لئل يحبط عملها ،فال ُتقبل منها
�صالة وال ح�سنة ،ال تتط ّيب لغريه ،هذا �إطار م�سريتهما مع ًا؛ ف�إذا ا�سرتجع
اهلل تعاىل �أمانته وهو زوجها ،ف�إنّ حدادها �أربعة �أ�شهر وع�شر ،فتتخ ّلى فيه
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رقية عا�شور التقي /البحرين
عن ك ّل زينة ،وف ّية �صابرة حمت�سبة �أمرها هلل تعاىل.
"
لك
"طوبى ِ
مل يكن االمتحان بال�سهل الي�سري وال�س ّيما مع عدم التقدير؛ فلي�س الكل بكرمي
وعدك  -عزيزتي
لتملكه ،بل منه اللئيم ،وفوق الكل؛ ف�إنّ الكرمي الرحيم قد ِ
ح ّواء  -باخلري الكثري على ل�سان �أوليائه.

ّيت حق اهلل  ،وطوبى المر�أة ر�ضي
زوجك تكوين قد �أد ِ
�إنك وب�أدائك حق ِ
ً
أ�صبحت خريا من
وب�صالحك �
عنها زوجها ،ف� ِأنت �سعادته وخري متاع له،
ِ
ِ

يعطيك اهلل
زوجك؛
ب�صربك على �سوء خلق
�ألف رجل غري �صالح ،بل
ِ
ِ
ِ


مثل ثواب �آ�سية بنت مزاحم ،و�إنّ اهلل ور�سوله بريئان ممّ ن �أ�ض ّر بامر�أة
حتى تختلع منه ،وما زال جربائيل يو�صي ر�سول اهلل باملر�أة حتى ظن �أنه ال
ينبغي طالقها � ّإل من فاح�شة مبينة ،عن الإمام الباقرّ �" :أيا امر�أة خدمت
زوجها �سبعة �أيام �أغلق اهلل عنها �سبعة �أبواب النار وفتح لها ثمانية �أبواب
اجلنة تدخل من �أ ّيها �شاءت"( ،)3وعن الإمام ال�صادق�" :س�ألت �أم �سلمة
ر�سول اهلل عن ف�ضل الن�ساء يف خدمة �أزواجهنّ  ،فقالّ � :أيا امر�أة رفعت
من بيت زوجها �شيئ ًا من مو�ضع �إىل مو�ضع تريد به �صالحا � ّإل نظر اهلل �إليها،
و َمنْ نظر اهلل �إليه مل ِّ
يعذبه"( ،)4وعن الإمام الباقر" :ما من امر�أة ت�سقي
زوجها �شربة من ماء � ّإل كان خريا لها من عبادة �سنة �صيام نهارها وقيام
زوجك له مقابل ،ف� ِأنت م�ستفاد امل�ؤمن بعد
عك بخدمة ِ
ليلها"( ،)5فحتى تط ّو ِ
لك.
التقوى ،فهنيئ ًا ِ
......................................
الوايف:ج� ،22ص.777
()1
ميزان احلكمة :ج� ،1ص.452
()2
ميزان احلكمة :ج� ،2ص.1186
()3
ميزان احلكمة :ج� ،2ص.1186
()4
و�سائل ال�شيعة :ج� ،14ص.123
()5

أروقة جامعية

ت�صنع ذاكرة احللم ،بني �سندا ِنه ..والواقع ..نو ُن ِك..
ما تخ ّبئه لنا الأر ِوقة هُ ناك ..عن التفا�صيل التي
ُ

" َجرَّ ُة َقلَم"

والء �إبراهيم املال /عمان
تاج �إىل نو ٍر يف �أق�صى ال ّروحَ ،وزاوية َ
ر�ؤية ا َ
تاج �إىل �إن�سان ُيدرك �أنَّ �إن�سانيته هي الكون ،هي
جلمال َت ُ
حلبل َغ�سيل َيحتم ُل َبلل ال ُدّنيا العالقَ ،و�إن�سانَ ،نعم َت ُ


ُ
الوجود ،و ُف�سحة �سماوية ت�شبه َو ِل ُت ْ�ص َن َع َع َلى َع ْي ِني ( /طهَ ،)39:و�أقالم ِمن التنهّد الطويل ال َينف ُد ِمدادها ُك ّلما بد�أت َتخط دُعا ًء يف َوج ِه َغيم ٍة ُمقدّ�سة!
َو�شم�س َتن ُبتُ يف جنون ِفكرةُ ،ت�شرق ُحلم ًا َوال َتغيب حتى َت�صري �إجناز ًا هائ ًال يف العطاء� ،إجناز ًا يعم ُر الأر�ض برعاية �سمائية.

"مذكرات جامعية"

احللقة ال�ساد�سة والع�شرون
يف جناح الباطنية ،كنتُ �أقف عند ر�أ�س �إحدى املري�ضات الالتي يط ِّببني
كالمها دائم ًا ،اليوم كان الدر�س برعاي ِة قلبها..
لدرجات فقدتها يف تقييم الأم�س..
كنتُ حزين ًة
ٍ
�س�ألتني ف�أخربتها� :أنّ الأحزان ترتاكم يف داخلنا حتّى ي�ؤدي �إىل انفجارها
أحب �أن �أحزن..
�أم ٌر �صغري ،و�أنا ال � ُّ
�أجابتني وقد كان ك ُّل قلبي من�صت ًا:
مقا�س ذلك
ّربا يجب �أن نفهم �أ ّنه ثمة �أحزان خا�صة ب�صاحبها ،حز ٌن على ِ
القلب� ،إذ �إنّ ك ّل جتربة حزن هي جتربة فردية يف �أ�صل ال�شعور وتوابعه
والت�أقلم معه ،والعامل امل�شرتك الوحيد بني الكل :هو احلاجة لفهم هذا
احلزن ولي�س حماربته بتكتيك الإيجابية البال�ستيكية و�إميان الل�سان.
احزن عند حاجتك ،احزن حني تفقد ،احزن حني ت�شعر �أنك مت�شي بني الوجوه
أحد ثم ال تكون ،احزن
التي �أ ِلفت ومل ت ُعد ت�ألف ،احزن حني تكون عزيز ًا عند � ٍ
يتغي �صديق دون �سبب ،حني ّ
يتخ�ش ُب كتفه الذي اعتدت �أن ت�ضع ر�أ�سك
حني ّ
عليه ،حني تنطفئ �صورتك امل�ضيئة يف عينيه فال َ
تراك فيهما ،احزن حني
مي�شي يف حقل �ألغام ،الك ُّل قابل لالنفجار لأقل
يكون م�شيك بني الب�شر كمن ٍ
عبور ،احزن لأنك تتيه و�سط ك ّل هذا اخلراب ،و�سط هذا التنميط ،احزن
ح َني ت�ص َّنف على وفق معايري الآالت بدل معايري الب�شر ،احزن لأنّ القلوب
ما عادت تتعانق عن بعد� ،صارت تعجزها امل�سافة ،احزن لأنّ طائر احلمام
(الزاجل) الذي كان ي�أخذ �أيام ًا ليو�صل ر�سال َة �شوق �أوفى من ر�سالة �س� ٍؤال
"على الوات�س �أب" التي لن ت�أخذ �سوى دقيقة ،احزن لأنك ر�أيت كيف �إنك
حي وعرفتَ �أنك �ستكون هبا ًء حني متوت ،احزن لأنّ هناك من
ٌّ
من�سي و�أنتَ ّ

ين�صب لك �أفخاخ الكالم لي�صطاد الكلمة التي بها ي�ستطيع اتهامك ،احزن
لأنّ اجلرح �صار �سه ًال ،واالعتبار لقلب الآخر �صار عدم ًا ،احزن لأنّ من
يدّعي ح ّبك ميلك اجلر�أة ليتك ّلم مع اجلميع َ
يخ�صك بد ًال من
عنك يف �شيء ّ
عنك بد ًال من �أن ي�سمع َ
�أن يتك ّلم معك ،وي�سمع من اجلميع َ
منك ،احزن لأنّ
أحد� ،صار �أكرثهم يتجاوزها
م�شاهد الدم يف ك ّل مكان �صارت ال ُت ّرك قلب � ٍ
حتى ال تف�سد تلك ال�صورة الـ "واو" �شكل يومياته التي يعر�ضها بالتف�صيل،
لكنه يخ�شى على تف�صيلة تافهة كا�ستنكار دم طفل� ،أو اعتقال �شاب له �أحالم
ت�شبه �أحالمه� ،أن تكون جزء ًا ممّ ا ي�ستعر�ض ،احزن لأننا �صرنا يف مدين ٍة
�صناعي ٍة كبرية وثمة فرا�شة خمنوقة حتاول �أن تطري ولكن عبث ًا ،احزن حتى
لو �ألقموك جتارب حزنهم لتن�سى حزنك.
يوم ما،
كان �أمر ًا حمزن ًا يطالني ملدّة طويلة ،حز ٌن ال ُي�شرح ،ال ُيفهم ،ويف ٍ
التحم هذا احلزن (على بع�ضه) ورفع نخلة يف قلبي ،مل �أ�س َع ل�شيء حينها،
ومل �أرك�ض خلف �شيءّ � ،إل �أنّ �شعور ًا غريب ًا نزل يف قلبي �أمام نخل ٍة طال
جذعها رغم ك ّل �أحزان ذلك البيت (القلب) قلتُ يف �س ّري :يا رب ،ارزقني
�صرب ال ّنخل..
رب
ب�شكل �أده�شني ،ا ّت�سع للكون وخملوقات الكون و�أكرث من ذلكّ ،
ا ّت�سع قلبي ٍ
هذا الكون الذي تعجز �أمامه ك ّل احلوا�س ،ت�شعرين معه براحة ور�ضا عن ك ّل
يدك
روحك ،احزين ،لكن مدّي ِ
�شيء ،ال وحدة تنه�ش قلبك ،وال وح�شة تقب�ض ِ
هلل يف ك ّل حزن.
ق ّبلتُ ر�أ�سها..
وم�ضيتُ �أم ّد حزين �إىل اهلل..
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حىت نلتيق

ذ َ
صبَا ٍح
َات َ
()1
ً
َ
يا ر ّبي لأنك حتميني من نف�سي ،من
�شكرا لك
من �ضالالت حزين� ،أوجاع حريتي ،ومن
حلظات غ�ضبي،
فزع وحدتي..
هذا امل�ساء كنت �أتل ّون باحلنق والغ�ضب ،كنتُ �أريد �أن �أ�شفي غليلي ،كان يبدو
ك ّل �شي ٍء بيدي ،وكنت كالقادر على فعل ك ّل �شيء..
ولكن تلك اللحظة كانت �صمام الأمان!
وجدتُ نف�سي بني يديك..
�أنتَ ِ�س ْقتني � َ
َ
إليك ..ذ ّكرتني ب�أين يف حم�ضرك..
واختلف الأمر ،ودوم ًا ما تختلف الأمور َ
معك..
()2
مرات عديدة مت ّنيتُ فيها �أن �أق�ضي الكثري من الوقت دون �أن �أرى �أحداً..
وظننتُ �أنّ الأمر يرتبط بالآخرين و�ضجيجهم وق�ضاياهم ،مل �أكن �أدري �أنني
أفتقدك �أنت ،و� ّأن �أحن � َ
يف حقيقة الأمر � َ
إليك ..كانت الروح ظمئ والقلب
م�شتاق ومل �أكن �أعلم!..
ّ
ّ
هذا اليوم ف ّكرتُ كثري ًا يا ر ّبي ..تذكرتُ كل الأيام التي �سحقتني الوحدة فيها،
فقطعتها بالك�آبة دون �أن �أحلظ �أنك كنت بقربي..
()3
ناجيت ُه ِ�س ّراً..
َف َ
ناجيت َمنْ ؟ ناجيت َمنْ يا ر ّبي؟ و�سرا؟ً
�أتناجيني �أنا؟ من عليائك؟ وبطريقة ّ
الع�شاق؟ �سر ًا؟!
�أت�أ ّمل يف كلمات املناجاة� ،أجد فيها الكثري من اللقاء ،الكثري من الأمل والكثري
من القرب ،وك�أنّ ما بيننا �أكرث ممّ ا هو بني العبد ور ّبه..
يراودين الي�أ�س يا ر ّبي ..ف َمنْ �أنا لأكون جن ّي َك؟
ثم �أتذ ّكر �أنّ الدعاء يعني القابلية ،يعني الإمكانية ،و�أنه يعني �أنني قاب
قو�سني �أو �أدنى..
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يرهقني �شعور اخلجل� ،أمت ّنى لو كان ب�إمكاين االختباء ،غري �أنّ احلرية تزيد
من عذابي ،ف�أين �أختبئ من ف�ضيحتي؟
هنا وجدتني �أف ّر � َ
إليك..
()4
ما�ض متخم
قلبي املعتم يف قب�ضة الظلمة يتن ّف�س وجع ذنبه ،يئن لفرط ٍ
مت�سربل بال�ضياع..
بالإ�سراف،
ٍ
ظلمات بع�ضها فوق بع�ض!
لكن النور يف اخلارج م�ضيء ،م�ضيء جد ًا
نورك يا ر ّبي..
َ
ناديتك فيها ،ميلأين بال�سعة
هذا النور الذي يخرتق �أعماقي يف ك ّل م ّرة
والنقاء..
أحيان كثرية مل �أره ،ف�ساحمني يا رب..
لكني يف � ٍ
�ساحمني لك ّل ال�سماوات املنرية التي وهبتني �إياها وق�ضيتها �أنا حمدِّ ق ًا يف
بئر رغباتي..
()5
قت �أي َقظ َتني لِ َ َح َّب ِت َك،
�إلهيَ ..ل َي ُكن يل َحو ٌل َف�أن َت ِقل ِب ِه َعن َمع�ص َي ِت َك �إ ّال يف َو ٍ
تنت�شلني من �ضعة اخلطيئة �إىل �سمو القرب..
�آه ما �أعذب �إيقاظ املح ِّبني!
حت ّبني فتتج ّلى يل يف ك ّل �شيء� ،أع�صيك حتجبني عنك �أعمايل ،فتبقى قريب ًا
حبيب ًا �سميع ًا..
�آه ما �أكرث غفران املح ِّبني!
حت ّبني فتدعوين �إىل لقا ٍء خا�ص ،ال يحلو � ّإل يف �سكون الليل ،ف�أنام عنك قرير
العني!
وتبقى �أنت..
عافيتك وتد ّثرين ب� َ
َ
أمانك..
تفر�ش يل
�آه ما �أ�صدق ميعاد املح ِّبني..

أمل ارجلاح

أَ ُ
ب ُح ْزنِي لِل َج َواد
سك ُ



�شاك �أنا..
ٍ
و�شكايتي قد �أعلنتها..
�أملي وك ّل مواجعي حتت ق ّبة الع�سكريني قد �أظهرتها..
�أ�شكو ل�سادتي ُحرقة ُح ِفرت يف داخلي كو�شم نق�شتها..
عن ماذا �أحدّثكم؟
عن �أيّ جرح وعن �أي �أمل؟
عن ليلة �شحب فيها البدر..
ّ
�أو عن �صوت �شجن باتت حباله من�صرمة ال �أ�سمع فيه �إل الأنني..
�أو عن �صوت قهر يعوي يف ظلمة الليل اهتز له عر�ش ال�سماء..
�شوق مي�ضي بلهفة بك ّل �شجونه �إليكم..
�أو عن ٍ
ريح �ساقت من بغداد بالبكاء �صرخاتها..
�أو عن ٍ
ً
حتمل نحيبا من منارة اجلوادين ما انطف�أت على �أن�سام احلزن جمرتها..
نحيب يخنق الكلمات و ُيخفي الأحرف خلف غيمات غ�صة ال�صدر ،ال تزول
حتّى تزول مالمح الغربة..
يروي ب�أمل كم ت�أملت جدران ال�ضريح املقدّ�سة ،تروعني زفراتها..
وكم هدّت فاجعة ا�ست�شهاد اجلواد� أروقتها..
و�أذان امل�آذن يعزف حلن الغياب..
بني حرف وحرف توقظ وجع ًا جاوز منتهاه..
يذ ّكرك بلحظات العذاب..
ف ُتدفن الأحالم ويتلذذ بالوح�شة �إح�سا�س االغرتاب..
فعاد فيها ينزف جرح الآباء ،وعاد �أمل فقد اجلنني..
ي�ستنفر ذكرى االحت�ضار الأخري خلري جواد..
وتبكي �شهقات الأنفا�س املظلومة للتقي باب املراد..

تبارك حيدر قي�س /كربالء املقدّ �سة
وروح �شباب الأئمة امل�سموم حت ّلق بعيد ًا يف دنيا �شفافة..
تخلع �أهابها اجل�سدي لتح ّلق يف عوامل الذر..
ولو �أ�صغيت ال�سمع ل�سمعت ت�سبيح املالئكة ال�صافية بحمد ر ّبها..
انفتحت �أبواب امللكوت ملن ترعرع يف �سدرة الأنبياء..
احلب الإلهي املفتون..
و�ساحت دموع ّ
وتفجر يف �أ�سبار مكنوناتها الأ�سرار ،كما
دموع تغ�سل ذنوب الب�شرية جمعاء ِّ
تنفجر من ال�صخر ينابيع احلياة يف حلظة متا�س مع الغيب..
فت�شرق قلوبهم بنور ر ّبهم ،تنب�ض باحلب والأمل وال�سالم..
لكن �أ�أخربك �س ّر ًا ..يا مدينتي البكماء؟
لقد رحل عن دنيانا َمنْ كان ي�سمو بثياب اخللود..
ويكب ال�سالم ،رحل تاركاً
رحل َمنْ كان يف وجوده يعم ال�سالم ،و ُيولد ال�سالمّ ،
بعده حمراب ًا يبكي �أمل فراقه لر ّبه املعبود..
وا ح�سرتاه على �شباب ُق ِ�ضي وهو يف زهو عمرهّ ،
خط بدمه الزكي �إبا ًء مل

يك�سره ليل الظلم الطويل ،رحل �إمامي حم ّمد اجلواد .
ويف �صدري �شكوى �أحالتْ العمر على مقاعد العجز..
الليلة انقط حزين عندكم ،ال �صرب يل كي �أُجابهه..
انقط �أ�شالء بل بقايا هم�سات يف حلظة �ضياع..
فعدتُ وحيد ًة مع �أوجاعي ملرافئ التي �أدمنتها..
فبماذا ع�ساي �أُ�ضمد ندوب الف�ؤاد ِوف داخلي نار ي�ستعر لهيبها..
وملن �أ�شكو �إذا �أف�ضيت عذري..
ومباذا تهدئ غ�ص�ص الأنني..
وكيف ال�سبيل لراحة الروح وقد �أ�شقيتها..
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إعالن

عامة
نظر ًا لظهور احلاجة �إىل التوجيه والإر�شاد يف �أ�سرنا ومدار�سنا ،بل يف جمتمعنا
ب�صفة ٍ
ٍ
التخ�ص�صي الإلكرتوين للإر�شاد
ي�س ّرنا �أن نعلن عن افتتاح موقعنا الإلكرتوين (مركز الكفيل
ّ
أ�سري من العتبة العبا�س ّية املقدّ �سة � /شعبة �إذاعة الكفيل)
ال ّ

https://moodle.alkafeel.info/?redirect=0#home-page-carousel

ي�ضم هذا املوقع �أق�سام ًا من ّوعة تتع ّلق بالأ�سرة واملجتمع ،ف�ض ًال عن املو�ضوعات الأ�سر ّية
ّ
واالجتماع ّية وال�صح ّية من برامج الإذاعة املم ّيزة ،زياد ًة على مو�ضوعات ُن�شرت يف �إ�صدارات
العتبة العبا�س ّية املقدّ �سة.
يف ّ
إمكانك التوا�صل معها �أو طلب اال�ست�شارة
كل ق�سم من �أق�سام املوقع توجد باحثة
متخ�ص�صة ب� ِ
ّ
ميكنك ّ
منها عن طريق ملء بيانات اال�ست�شارة املوجودة يف ّ
االطالع على الكثري
كل ق�سم ،مثلما
ِ
أ�سرتك التي ت�شمل ّ
كل املراحل العمر ّية من الطفولة حتى
لك ول
ِ
من املو�ضوعات املفيدة ِ
ال�شيخوخة.
عليك �سوى الت�سجيل فيه لتكوين ع�ضو ًا من �أع�ضائه ،وتتز ّودي مبا فيه من معلومات ق ّيمة،
ما ِ
لك وقت ًا ممتع ًا وا�ستزاد ًة مفيد ًة ب�إذنه تعاىل.
م�شاركتك
نحن بانتظار
ّ
متمني ِ
ِ
للتوا�صل
العراق /كربالء املقدّ �سة � -شارع العبا�س.
�إذاعة ومعهد الكفيل /قرب مبنى املحافظة ،جماور دائرة الري.
هاتف07602344405 :
الربيد الإلكرتوينradio@alkafeel.net :

